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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 

É com imensa satisfação que o Conselho Editorial da Faculdade 2 de Julho convida os 

leitores a conhecer o primeiro número do ano de 2016 da Revista Independência. Após anos 

de sua última edição, a Revista Independência retoma seu projeto editorial e anuncia novas 

perspectivas e horizontes da produção cientifica de professores, pesquisadores e alunos da 

F2J. Nos últimos anos a publicação em revistas científicas e especializadas vem sendo 

incorporada ao cotidiano das Instituições de Ensino Superior e sua presença praticamente se 

tornou obrigatória no processo do desenvolvimento institucional. 
 

Com o apoio do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPEX) e coordenações de curso, a 

Revista Independência reafirma seu compromisso com a divulgação de pesquisas e 

estudos voltados ao pluralismo de ideias, incentivando professores, alunos e convidados 

externos a contribuir para as áreas de humanas e sociais. 
 

Na primeira edição de 2016, a Independência buscou selecionar pesquisas em áreas que 

são temas recorrentes e nunca esgotados para a compreensão das relações sociais e 

políticas na contemporaneidade: educação, questões jurídicas, internet e militância 

política. 
 

Os primeiros cinco artigos se debruçam sobre uma análise das políticas públicas, 

programas e marcos regulatórios que nos apresentam um panorama acerca das relações 

educacionais e institucionais no estado da Bahia. 
 

As pesquisadoras Maria Angélica Gonçalves Coutinho, Rosana Cristina Porto de 

Oliveira Chang e Silvana Talento Moura voltaram seus olhares ao Programa Mais 

Educação, estratégia criada pelo atual governo federal direcionada ao modelo de 

educação integral e ao paradoxo de uma estrutura escolar apoiada em tempo integral, 

elemento-chave para entendermos como tal política está sendo implementada na rede 

municipal de Salvador, Bahia, ademais da abordagem de alguns complicadores, como o 

aumento das violências nas escolas e dos conflitos entre escolar e famílias. As pesquisas 

são resultados do Curso de Especialização para Gestores e Coordenadores da Educação 

Integral, realizado pela Faculdade de Educação - FACED/UFBA. 
 

O professor Antonio Ribas Reis, coordenador do curso de Administração de Empresas 

da Faculdade 2 de Julho, em parceria com as professoras Cátia Cristina Vasconcelos 

Reis e Noemia Carneiro de Araújo Resende desenvolve uma análise centrada na gestão 

da educação superior no Brasil, com enfoque reflexivo acerca da autoavaliação 

institucional. A pesquisa, de caráter qualitativo, se baseou no decreto da Lei 10.861, de 

14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Educação Superior (SINAES), 

com metodologia estruturada em um estudo de caso de uma instituição de ensino 

superior no município de Salvador. 
 

Encerrando o ciclo de artigos na área de educação, a professora da Faculdade 2 de Julho, 

Vera Lúcia dos Santos analisou a estratégia competitiva da Educação a Distância nas 
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Instituições de Ensino Superior. O recorte da pesquisa é delimitado pelo campus das 

instituições privadas de ensino. Tal tema tem alcançado cada vez mais espaços e 

preocupações dos investigadores e profissionais da educação, sobretudo quando 

pensamos na qualidade do ensino ofertada no Brasil. 
 

No campo jurídico, as contribuições enveredam pela pluralidade de temas e argumentos: 

Alan Lessa, sob orientação da professora Iracema Rebeca de Medeiros Fazio, UNIME – 

BA, aborda os direitos autorais e a necessidade de acesso à cultura e a informação sob à 
 
égide do “download de obra protegida”. A pesquisa gira em torno do debate de alguns 

princípios e elementos, a citar a acessibilidade e exclusivo no âmbito digital, além de 

discutir a “reprodução e distribuição das obras protegidas pelos direitos autorais”. 
 

Os egressos Rita Guerreiro Pires e Rodrigo Mignac Seixas, sob orientação do professor 

da Faculdade 2 de Julho, Aquiles Santos Mascarenhas, estudaram respectivamente, o 

“assédio processual no direito processual do trabalho e as consequências suportadas pela 

parte que eventualmente sofre com esse dano que lhe é causado” e “a efetividade dos 

direitos fundamentais sociais e a limitação imposta pela reserva do possível”, assuntos 

importantes para o Direito do Trabalho e os Direitos Fundamentais. 
 

A advogada Geiziane Oliveira de Jesus – Faculdade Ruy Barbosa, sob orientação da 

professora Bárbara Maria Santos Caldeira – Faculdade 2 de Julho, voltou o olhar jurídico 

para um tema polêmico: o Programa Bolsa Família. A pesquisa apresenta abordagem 

original quanto à impossibilidade de revogação da lei nº 10.836/2004 que institui o 

programa no ano de 2004. A pesquisa social direcionou a metodologia empregada pelas 

pesquisadoras que contemplaram o programa e a ideia do “direito à assistência social e seu 

enquadramento como um direito humano fundamental de segunda dimensão”. 
 

Shayana Busson, do Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre Juventude, Identidade, Cultura 

e Cidadania da Universidade Católica do Salvador - UCSAL/CNPQ realizou o devir 

histórico de entender o movimento da Ciberdemocracia no atual contexto político, a 

partir de uma reflexão acerca do conceito e representações da ágora grega. 
 

Finalmente, o último trabalho desta edição faz uma homenagem às mulheres latino-

americanas que dedicaram suas vidas à luta pela liberdade: a estudante do curso de 

Direito da Faculdade Ruy Barbosa, Radmila Martins Paiva, sob orientação da professora 

Bárbara Maria Santos Caldeira reflete sobre a participação da classe sexual feminina na 

luta armada e nos chama atenção para a necessidade de sempre pensarmos em um 

movimento sincrônico-diacrônico das relações sociais e políticas: os processos de 

independência ao longo da produção humana. 
 

Desejamos a todos uma leitura atenta e crítica, preocupada com a construção múltipla de 

ideias e posicionamentos. 
 

Até a próxima edição! 
 
 

 

Profa. Bárbara Maria Santos Caldeira 

Editora-chefe 

Revista Independência 
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RESUMO 

 
O presente trabalho surgiu da necessidade de se debruçar sobre a política de Educação Integral e o regime de 

Tempo Integral implantado no Município de Salvador, por meio do Programa Mais Educação (PME), com vistas 

ao aumento gradativo de quatro para sete horas, de permanência diária do aluno na escola de Ensino 

Fundamental I. Desejou-se saber o que dizem os teóricos sobre a escola de tempo integral, a transformação da 

escola de tempo parcial para escola de tempo integral, os pontos positivos e negativos, a organização do trabalho 

pedagógico, do currículo e carga horária, dos espaços da escola, dos profissionais e dos materiais. Investigou-se 

ainda, o alinhamento da proposta da Rede Municipal de Ensino de Salvador com as orientações do PME, na 

perspectiva do atendimento às demandas da comunidade. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a 

implementação do PME na rede Municipal de ensino de Salvador, refletindo concepções, princípios e objetivos 

da Educação Integral. A princípio pensou-se em realizar uma investigação com a participação de envolvidos no 

processo da implementação do Tempo Integral de uma escola da rede, entretanto a questão do tempo/atividades 

para a produção científica em paralelo com as atividades do Curso, de Especialização para Gestores e 

Coordenadores da Educação Integral, realizado pela FACED/UFBA, o efetivo exercício profissional docente e as 

atividades como mãe, mulher e cuidadora exigiram o redesenho da pesquisa. Trata-se de estudo exploratório, 

descritivo, pautado pela revisão bibliográfica, documental e eletrônica no qual se pretende explanar as categorias 

de análises Educação Integral, Escola de Tempo Integral e Programa Mais Educação (PME), no qual se agrega a 

vivência gestora em uma escola da rede municipal de ensino de Salvador. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral. Escola de Tempo Integral. Programa mais Educação PME. 
 

 

ABSTRACT 
 

 

This work arose from the need to look into the Integral Education policy and the Full-Time system deployed in 

the city of Salvador, through the More Education Program (SMEs) with a view to the gradual increase from four 
to seven hours, stay daily student in elementary school. We wished to know what theorists argue about the 

school full-time, the transformation of part-time school to school full-time, the positive and negative points, the 
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Orientadora de TCC no curso de Especialização para Gestores e Coordenadores Pedagógicos da Educação 
Básica Integral, realizado pela Faculdade de Educação – Universidade Federal da Bahia. E-mail: 
angelicoutinho@yahoo.com.br  
2
Especialista em Gestão Educacional – Universidade Salvador. Especialista em Psicopedagogia – Centro 

Universitário Internacional. Especialista em Educação Integral – FACED. Universidade Federal da Bahia. 
Docente no Ensino Fundamental, em escola de Tempo Integral na Rede Municipal de Salvador. E-mail: 
rosanachang@zipmail.com.br 
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organization of the pedagogical work, curriculum and hours, the school spaces, professionals and materials. It 

also investigated the alignment of the proposal of Salvador Teaching Municipal Network with the guidelines of 

SMEs, in view of meeting the demands of the community. The objective of this study was to analyze the 

implementation of SMEs in the Municipal Network of Salvador education, reflecting concepts, principles and 

objectives of Integral Education. The first thought is to conduct an investigation with the participation of 

stakeholders in the implementation process of the Full-time a school network, however the issue of time / 

activities for scientific production in parallel with the activities of the Course of Specialization for Managers and 

Coordinators of Integral Education, conducted by FACED / UFBA, effective teaching professional practice and 

activities as a mother, wife and caregiver required the redesign of the research. It is an exploratory, descriptive 

study, guided by the literature review, document and electronics in which you want to explain the categories of 

Integral Education analysis, Full Time School and More Education Program (SMEs), which aggregates the 

management experience in a Salvador school education municipal network. 
 
 
KEY-WORDS: Integral Education. Full Time School. Mais Educação Program. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

 

Anísio Teixeira participou na década de 30 do Movimento conhecido como “O 

Manifesto dos Pioneiros”, defendendo o processo educativo como a própria vida e não como 

preparação para a vida e criticava a inoperância do sistema escolar brasileiro pela dissociação 

e distanciamento da realidade social vivida pelos alunos. 
 

Em sua opinião, a escola no Brasil deveria ser única, obrigatória, laica, gratuita, e sem 

discriminação de gênero ou de classe, acessível a todos e não apenas a uma minoria com 

privilégio econômico, de modo a influir no ambiente social por meio da articulação entre as 

instituições. 
 

O Movimento dos Pioneiros trouxe avanços para a educação nacional, a exemplo da 

proposição da formação docente universitária com remuneração equivalente para que os 

professores pudessem se manter dignamente e com eficiência em seu trabalho. Além disso, 

ocorreram alterações na Constituinte de 1934, que tornaram obrigatórios, 04 (quatro) anos 

para o ensino primário, gratuidade das escolas, parcela dos impostos voltada para a educação, 

incorporando ainda, a escola para meninos e meninas. 
 

Com a democratização do acesso à educação, a gratuidade como direito foi assegurada 

pela Constituição de 1988 e o ensino obrigatório e gratuito fixado dos 07 (sete) aos 14 

(quatorze) anos de idade. Tal direito, a partir de 2016, será ampliado, quando entrará em vigor 

a obrigatoriedade do ensino dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, de acordo com a 

Emenda Constitucional 59 de 11 de novembro de 2009. 
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Art. 208, inciso I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que 
a ela não tiveram acesso na idade própria. E deverá ser implementado 

progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio 
técnico e financeiro da União. (CF, 1988). 

 
 

A concepção de educação integral defendida por Anísio Teixeira foi Inspirada em John 

Dewey, que “contrapôs a idéia de educação como atividade preparatória, afirmando que a 

escola deveria valorizar as atividades e as práticas de seu cotidiano” (CENPEC, 2006, p.17). 

Essa “tentativa” de desformalizar parcialmente a educação escolar, pretendia uma escola que 

interviesse de maneira ao mesmo tempo mais profunda e mais abrangente na educação dos 

indivíduos. (CAVALIERE, 2002). 
 

Para Anísio Teixeira, a implementação de um sistema público de ensino no país, 

consistia na organização da escola que “desse às crianças um programa completo de leitura, 

aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança 

e educação física, saúde e alimento à criança”, visto não ser possível educá-la no grau de 

desnutrição e abandono em que vivia. (TEIXEIRA, 1959, p.78-84). 
 

Assim, o educador criou na década de 50 o primeiro Centro de Educação Popular do 

Brasil, no Estado da Bahia, um projeto que reuniu Escola-Parque e Escolas-Classes com a sua 

organização marcada por aspectos como idade, preferência, número de alunos, inúmeras 

atividades além de práticas educativas, horários diversos, complementares à educação dos 

alunos que recebiam alimentação e atendimento médico-odontológico. 
 

Dessa maneira, Anísio Teixeira explicitava “o conceito social de educação”, isto é, 

“cuide a escola de interesses vocacionais ou interesses especiais de qualquer sorte, ela não 

será educativa se não utilizar esses interesses como meios para a participação em todos os 

interesses da sociedade”. (TEIXEIRA, 1930b, p. 88-89). 
 

Quando se fala em educação integral, no Brasil, evidencia-se o protagonismo de 

Anísio Teixeira, cujos ideais de educação integral se refletiram em todo o “Manifesto dos 

Pioneiros”, documento que questionava o apartamento entre a escola e o ambiente, condição 

que a impedia de influenciar na sociedade, “quando por toda a parte, rompendo a barreira das 

tradições, a ação educativa já desbordava a escola, articulando-se com outras instituições 

sociais, para estender o seu raio de influência e de ação. (MANIFESTO DOS PIONEIROS 

DA EDUCACAO NOVA, 1932, p. 3). 
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Tal entendimento é observado no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96 (LDBEN), que credita a educação e os processos formativos às 

experiências de “vida familiar, à convivência humana que se realiza no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”, uma compreensão de que a educação se dá em toda sociedade e 

a ela deverá servir no trabalho e nas práticas sociais como um ciclo, um processo meio, não 

um fim em si mesma. 
 

Os princípios da educação integral norteiam o Programa Mais Educação (PME) criado 

para “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a 

atividades socioeducativas no contraturno escolar.” (BRASIL, 2007). Tal política social visa a 

garantia do direito social universal e para tanto, articula os Ministérios da Educação, 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Esporte e Cultura, na direção gradual do período 

de permanência do aluno na escola, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) 9.394/96; da proteção integral e direitos fundamentais, destacados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069/1990, que reitera esses direitos às 

responsabilidades coletivas da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, 

conforme o dispositivo constitucional, art. 227. 
 

Em que pesem as intenções das recentes políticas sociais, na medida em que o 

Programa Mais Educação (PME), determina às escolas e docentes suprir as necessidades não 

atendidas pela família e sociedade, aumentando as tarefas da escola nesses âmbitos, em 

detrimento do cumprimento do seu papel e função, qual seja a formação integral do sujeito, a 

educação integral é minimizada ao que se chamou de “educação compensatória”. 
 

Neste sentido, se instalam debates teórico-práticos, principalmente em torno do 

entendimento “educação integral e tempo integral” que envolvem questões sobre “tempos 

teórico-metodológicos e tempos experienciados/vividos ou realizados, instituídos com o 

Programa e nesta perspectiva, se desenha o aporte teórico deste trabalho exploratório, teórico 

e empírico, pautado pela revisão bibliográfica, documental e eletrônica no qual se pretende 

explanar as categorias de análises: Educação, Educação Integral e Escola de Tempo integral, 

destacando a vivência gestora em uma escola da rede municipal de ensino de Salvador. 

 
 

2 EDUCAÇÃO INTEGRAL: consensos e dissensos. 
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Os princípios políticos e filosóficos do conceito de Educação Integral se inscrevem 

no espírito humanista do século XIX e início do século XX, de crença no progresso, 
na regeneração humana e no racionalismo científico, e concebem o homem como 

um “ser total”, preconizando uma educação que integre suas múltiplas dimensões 

(intelectual, afetiva, física e moral). (CENPEC, 2011, p. 19). 

 

Desde o pensamento liberal como o de Anísio Teixeira e a defesa de uma educação, a 

mais completa possível, desenvolvendo-se no contra-turno escolar, várias abordagens 

político-filosófica entendem Educação Integral. Nos ideais socialistas, a Educação Integral 

acontecia mesclada em várias atividades esportivas, artísticas e cognitivas ao longo do dia. Já 

os integralistas tinham a visão de educação para o homem integral, (COELHO; PORTILHO, 

2009), sem que se despreze, ainda os católicos, que fundaram instituições escolares em cujos 

espaços as atividades também aconteciam, por vezes, ao longo do dia. 

 

Apesar das diferenças ideológicas que marcavam os vários grupos, havia em comum 

a defesa por uma educação que abarcasse a completude do homem e o preparasse 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária; progressista, ordenada e 

baseada na racionalidade científica; voltada para uma formação que conjugasse os 

aspectos físicos, intelectuais, morais e espirituais. (CENPEC, 2011, p. 19). 

 

O conceito mais tradicional encontrado para a definição de Educação Integral é aquele 

que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na sua dimensão 

cognitiva, como também na compreensão de um sujeito que é corpóreo, tem afetos e está 

inserido em um contexto de relações. Vale citar a compreensão de sujeito em sua dimensão 

biopsicossocial. 
 

O sujeito multidimensional é um sujeito desejante, o que significa considerar que, 

além da satisfação de suas necessidades básicas, ele tem demandas simbólicas, 

busca satisfação nas suas diversas formulações de realização, tanto nas atividades de 

criação quanto na obtenção de prazer nas mais variadas formas. (GONÇALVES, 

2006, p.03). 
 
 

Esta definição destaca o papel central da educação no desenvolvimento do ser humano 

como pessoa, cidadão e sujeito de sua história ao longo de toda vida e da aprendizagem, com 

oportunidades educativas que vão além dos conteúdos compartimentados do currículo 

tradicional na direção do desenvolvimento integral do sujeito. 

 

A educação integral deve ter objetivos que construam relações na direção do 

aperfeiçoamento humano. [...] A educação, como constituinte do processo de 

humanização, que se expressa por meio de mediações, assume papel central na 

organização da convivência do humano em suas relações e interações, matéria-prima 
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da constituição da vida pessoal e social. (GUARÁ, 2006, p.16). 
 
 

Ao longo dos anos, tanto o pensamento conservador quanto o liberal e o socialista 

utilizaram o termo Educação Integral mesmo sem defender as mesmas idéias e práticas. 
 

A partir do século XX, o entendimento de educação integral no Brasil entrelaçou a 

ampliação da jornada escolar, a fim de atender as demandas sociais através da articulação dos 

processos escolares com outras políticas sociais, outros profissionais e equipamentos 

públicos, visando garantir o sucesso escolar. 

 
 

2.1 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OU ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: QUAL 
 

A CONCEPÇÃO ADOTADA NA REDE? 
 

 

Desde os anos iniciais do debate, a noção de Educação Integral acumula conceitos e 

conteúdos históricos diversos, impregnada da aspiração de formar homens capazes de 

compreender e de intervir no mundo em que vivem, promovendo o bem comum e a 

convivência solidária. O conceito é amplo, complexo e possivelmente polissêmico, 

dependendo do contexto em que é utilizado. 
 

Variações conceituais são encontradas em diversas escolas que atendem aos alunos da 

educação em tempo integral. Em Salvador, não é diferente, de maneira que os seus propósitos 

merecem ser esclarecidos para se desfazer equívocos conceituais. Ao se pensar em Educação 

Integral, pode-se referir a concepções e práticas complementares ou distintas. 
 

Entende-se por Educação em Tempo Integral a que visa ampliar as oportunidades de 

aprendizagem de seus educandos, promovendo o seu desenvolvimento em todas as suas 

dimensões que promovam a formação para o exercício pleno da cidadania. 
 

A organização desse tempo deve focalizar a qualidade da aprendizagem e não apenas a 

justaposição das disciplinas, para evitar que se produza a hiperescolarização enfadonha. Assim, é 

oportuno reafirmar a educação integral como política estratégica. 

 

A Educação Integral constitui ação estratégica para garantir atenção e 

desenvolvimento integral às crianças, adolescentes e jovens, sujeitos de direitos, que 

vivem uma contemporaneidade marcada por intensas transformações e exigência 

crescente de acesso ao conhecimento, nas relações sociais entre diferentes gerações 

e culturas, nas formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das 

mudanças em nível local, regional e internacional.  
Ela se dará por meio da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas 
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que qualifiquem o processo educacional e melhorem o aprendizado dos alunos.  
Não se trata, portanto, da criação ou recriação da escola como instituição total, mas 
da implicação e da articulação dos diversos atores sociais que já atuam na garantia 
de direitos de nossas crianças e jovens, na co-responsabilidade por sua formação 

integral. (BRASIL, 2009e, p. 1). 
 
 

Além de promover o desenvolvimento integral do aluno, a escola deve cumprir outro 

desafio, o de "proteger" e "educar" crianças, adolescentes e jovens por ela atendidos de acordo 

com os documentos norteadores para implementação da Educação Integral no Brasil de modo 

a ampliar as possibilidades de atendimento, cabendo à escola assumir uma abrangência que, 

para uns, a desfigura e, para outros, a consolida como espaço realmente democrático. 

(BRASIL, 2009d, p.17). 
 

Por sua vez, escola de tempo integral é aquela, onde os tempos são alargados sem que haja 

uma proposta integradora á garantia de uma formação integral. É preciso qualificar esse tempo, 

pois somente sua ampliação não é suficiente para garantir uma Educação Integral, de fato. 

 

2.2 EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E PME. 
 
 

O Programa Mais Educação é uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) e consiste em estratégia indutora do governo federal para fomentar a Educação Integral 

de crianças, adolescentes e jovens por meio de atividades socioeducativas, articuladas ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas. 

 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 e 

pelo Decreto Presidencial 7.083/2010 e integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, como uma estratégia do Governo Federal 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. Esse Programa nasce com a premissa da 

construção de uma ação intersetorial envolvendo as políticas públicas educacionais e 

sociais, objetivando, desse modo, contribuir para a diminuição das desigualdades 

educacionais e para a valorização da diversidade cultural brasileira. (BRASIL, 2013. 

p. 4). 

 

Neste sentido, o Ministério da Educação (MEC) admite a existência de crianças e 

jovens em situação de vulnerabilidade social, além do abandono na forma de descaso da 

família com esta população em idade escolar. Informa ainda, que o PME teve inicio em 2008, 

em 55 municípios de 25 estados e no Distrito Federal, priorizando 1.380 escolas de Ensino 

Fundamental com baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e, em 2009, 

já havia se estendido a 5 mil escolas, beneficiando 1 milhão de alunos. 
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O PME tem como objetivo principal 
 

Promover a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o 

compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras 

áreas, as famílias e os diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola com 

seus gestores, professores, estudantes e funcionários. Isso porque a Educação 

Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem 

conectada à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças, dos 

adolescentes e dos jovens. O ideal da Educação Integral traduz a compreensão do 

direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, 

à dignidade e à convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio 

desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. Por meio da 

Educação Integral, busca-se reconhecer as múltiplas dimensões do ser humano e a 

peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. (BRASIL, 

2013, p.06-07) 

 

Além do objetivo acima referido, o Programa apresenta como propósito, a expansão do 

tempo diário do aluno na escola para o mínimo de sete horas, ampliando as suas 

oportunidades educativas ao participarem das atividades desenvolvidas no contraturno de sua 

escolarização. 
 

As atividades do PME, vistas como Educação Integral, de acordo com o Manual 

Operacional de Educação Integral do MEC/ ano 2014, compreende estratégias para o 

acompanhamento pedagógico diário da aprendizagem dos estudantes, bem como para o 

desenvolvimento de atividades optativas, distribuídas nos seguintes macrocampos: 

Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e 

Tecnológica; Cultura, Artes e Educação Patrimonial Educação Ambiental, Desenvolvimento 

Sustentável e Economia Solidária e Criativa /Educação Econômica; Educação em Direitos 

Humanos; Esporte e Lazer; Promoção da Saúde. 
 

Subjaz ao PME, a ampliação das funções da escola, como também o aumento das 

atribuições e tarefas dos educadores. "Esse conjunto de elementos desafia a uma nova postura 

profissional que deve ser construída por meio de processos formativos permanentes” 
 
(BRASIL, 2009d, p.18), visando atender a um público em situação de vulnerabilidade social, 

por meio de ações integradas nas áreas de saúde, assistência social, esporte e lazer, sem as 

quais o processo de escolarização seria inviável. 
 

Na literatura e documentos orientadores da educação integral os pioneiros já afirmavam 

a necessidade de articular as propostas econômicas e educacionais, posto que 

 

[...] dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era 
indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos 
esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda 
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criar um sistema de organização escolar, à altura das necessidades modernas e das 
necessidades do país. Tudo fragmentário e desarticulado. (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p.33). 

 
 

Pode-se observar, na história da educação no país, uma progressiva ampliação das 

tarefas da escola pública, que passaram a assumir funções de outros setores da sociedade, 

alargando a responsabilidade, além da aprendizagem. O efeito contrário, entretanto, pode ser 

considerado na medida em que a escola vem se perdendo em sua função primordial e 

abarcando todas as outras que lhe são sobrepostas, não conseguindo, de fato, dar conta de 

nenhuma delas, dizem os estudiosos. 
 

Saviani (2008) denominou esse "fenômeno" como "educação compensatória", segundo 

a qual, para a escola cumprir sua função equalizadora, "[...] é necessário compensar as 

deficiências cuja persistência acaba sistematicamente por neutralizar a eficácia da ação 

pedagógica." (SAVIANI, 2008, p.27). 
 

A educação compensatória, entretanto, é opositora ao que preconiza o artigo 1º da 

LDBEN (1996). “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

(LDBEN, 1996, art.1º). 
 

Em sintonia com Saviani (2008), Borges (1994) contesta o pensamento que coloca a 

educação integral como uma forma de 
 

Compensar as deficiências da educação familiar, dando à escola uma sobrecarga de 

tarefas que certamente não lhe caberiam, e esta idéia de escola compensatória vai 

permanecer nos programas de Educação Integral desde à época da implantação no 

Brasil, até os dias atuais, para justificar a jornada ampliada de permanência da 

criança na escola, intencionando afastá-la dos riscos das ruas. (BORGES,1994, p. 

44-45). 

 

Está na interpretação equivocada dos princípios e concepções da educação integral que 

se sustenta o pensamento de que, na escola, a lacuna deixada pela família possa ser suprida. 

Quando a escola assume as atribuições delegadas à família e à sociedade desvia-se do seu 

objetivo principal, a formação integral do sujeito autônomo, crítico, atuante e engajado. 
 

Retomando-se o artigo 1º da LDBEN, não apenas em instituição formal escolar, a 

educação se dá nos meios sociais de convivência, trabalho e cultura e deverá servir à 

sociedade, razão pela qual vincula-se ao mundo do trabalho e à prática social” (LDB 
 
9.394/96, art. 1º § e 2º§), desconfigurando o caráter meramente assistencialista e de 
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desenvolvimento de habilidades e competências. 
 

Nos estudos de Paro (1988), pode-se encontrar explicações para o que ocorre em torno 

das múltiplas visões sobre a educação integral: 

 

Às reivindicações e pressões populares por mais instrução, o Estado responde com 

propostas de escola de tempo integral, na qual o propósito principal não é a 

divulgação do saber sistematizado, mas a solução de problemas sociais localizados 

além dos limites da escola e que tem natureza não prioritariamente pedagógica. 

(PARO, 1988, p. 14). 
 
 

Da mesma maneira, Gadotti (2009), se encarrega de analisar a concepção de Educação 

Integral em meio à confusão entre o papel da escola e das políticas públicas. “A Educação 
 
Integral é uma concepção da educação que não se confunde com o horário integral, o tempo 

integral ou a jornada integral”. Dito isso, o estudioso torna clara a discrepância entre os seus 

fundamentos e as políticas públicas que tentam reduzi-la a um mecanismo de compensação de 

deficiências do meio familiar e da própria sociedade. “A escola não pode fazer tudo o que a 

sociedade não está fazendo; ela não pode substituir todas as políticas sociais. A escola precisa 

cumprir bem a sua função de ensinar.” (GADOTTI, 2009, p. 29-30). 

 
 

3 O PME E AS DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL e EM 
 

TEMPO INTEGRAL EM SALVADOR. 
 

 

Em 2013 a SMED apresentou uma versão preliminar elaborada pela Coordenadoria de 

Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP) com as orientações pedagógicas a serem implantadas 

nas escolas municipais de Tempo Integral de Salvador. O documento teve embasamento nos 

princípios que garantem aos estudantes, o direito a aprender e a formação de redes de 

aprendizagem, por meio da ampliação das fronteiras da escola, da construção de trilhas 

educativas e do acesso a conhecimentos, experiências e oportunidades interculturais, 

prioritária à 
 

[...] formação integral de crianças e jovens matriculados na Rede Municipal de 

Ensino, observando-se as dimensões cognitiva, corporal, emocional, ética, estética, 

relacional, espiritual, desenvolvidas a partir de um processo de práticas cidadãs. 
(SMED, 2013, s.p.). 

 
 

A proposta é  considerada  desafiadora à  gestão  municipal  em todos os níveis,  no 
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sentido de promover a reestruturação da infraestrutura na totalidade de suas escolas, posto que 
 

 

[...] propõe a “mudança de paradigma nas concepções e praticas educacionais que 
possibilitem viabilizar a educação que necessita a criança e o jovem para a sua 
formação humana em todas as dimensões, entendendo-o como um ser integral. 
(SMED, 2013, s.p.). 

 

 

Tais diretrizes inserem no debate sócio-político a integralidade e composição 

curricular necessárias ao desenvolvimento dessa formação, propõe que as escolas de tempo 

integral adotem o currículo básico expandido, composto da base comum e parte diversificada, 

contemplando 07(sete) horas mínimas/dia de trabalho pedagógico. 
 

Observa-se na organização dos tempos escolares de aprendizagem, nos moldes do 

PME uma forte aliança com a educação entendida para moldar, unificar e civilizar a sociedade 

brasileira tendo em vista o progresso e o desenvolvimento econômico. Os estudantes 

passaram a ter, aproximadamente 09 (nove) horas diárias de atividades escolares, de modo a 

contemplar os objetivos da educação integral nas escolas de sua rede: 
 

* Promover uma educação de qualidade que compreenda a ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educacionais, por meio da realização de projetos/ atividades que 

possam favorecer a aprendizagem, visando a formação integral do educando. 

* Promover e ampliar tempos e oportunidades educacionais, sociais, culturais 
esportivas e de lazer para crianças e jovens da Rede Municipal de ensino;  
* Contribuir para a elevação dos índices de aprendizagem das crianças e jovens 
matriculados no Ensino Fundamental;  
* Ampliar as ações intersetoriais entre os diferentes órgãos governamentais com 
vistas ao melhor atendimento dos estudantes;  
* Articular as parcerias que favoreçam o desenvolvimento de atividades e projetos 
educativos a partir dos saberes locais;  
* Intensificar a integração entre a escola, família e comunidade, inclusive nos finais 
de semana;  
* Desenvolver a cultura de paz, reforçando nos jovens a não violência e a 
capacidade de discernimento diante de situações de risco. (SMED, 2013, s.p). 

 
 

Nota-se, entretanto, o distanciamento entre os objetivos da educação integral e sua 

concretização, embora a elaboração dessas diretrizes tenha atentado para a organização 

curricular da proposta da Educação Integral, estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases – 

LDBEN, nº 9.394/1996, Título V dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, 

capitulo II da Educação Básica: 

 

Art 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
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características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).  
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.  
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma 
a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (LDBEN, nº 12.287, de 2010). 

 

A organização curricular proposta nas diretrizes SMED visa transpor os muros da 

escola e ao mesmo tempo, adicionar informações acerca do mundo, isto é, não só um conjunto 

de ações preestabelecidas, mas a ampliação das oportunidades de aprendizagens, pensamento 

que remete a idéia de um currículo integrado, contendo em seu núcleo o princípio da unidade 

na diversidade. 
 

Dessa forma, o documento propõe o enriquecimento curricular com procedimentos 

metodológicos inovadores, cabendo a comunidade escolar decidir qual modelo será adotado, 

como também os projetos /atividades a serem oferecidos aos estudantes de tempo integral, 

organizados de acordo com a carga horária; formação de turmas; tempos, horário de aulas, 

intervalos e alimentação na escola. 
 

A oferta das disciplinas da base comum e da parte diversificada, na escola de tempo 

integral, durante todo o dia, de forma intercalada, e não em turnos distintos, impossibilita o 

aluno de sair da escola antes do tempo previsto para as atividades, a fim de que ele não perca 

as aulas da base comum. Porém, conforme Jaqueline Moll (2011), organizadora dos 

documentos norteadores do PME: 
 

Um currículo capaz de relacionar a aprendizagem dos alunos a sua vida e a sua 

comunidade supera a fragmentação das disciplinas, dando concretude ao processo 
educativo. Ele integra as atividades escolares a outras ações educativas culturais e 

lúdicas, utilizando os espaços públicos e promovendo mudanças benéficas no 

entorno. (MOLL, 2011, p.54). 

 

Neste sentido, da organização curricular, as escolas municipais têm à frente, uma 

etapa a ser trilhada a caminho da Educação Integral. 
 

A inexistência de um modelo pré-definido, mas sim, muitas possibilidades de 

organização “, assim como” no processo de implantação da Escola de Tempo 
Integral verifica-se a necessidade da construção coletiva em torno da concepção de 

educação que viabilize as novas praticas, ultrapassando o caráter assistencialista. 

(SMED, 2013, s.p.). 
 
 

Depreende-se nesta citação a necessidade das escolas de executar ações concretas, a 

curto e médio prazo, pensadas e estrategicamente planejadas para enfrentamento do novo, 
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sem perder o tradicional, valorizado por toda a comunidade escolar. 
 

Neste alinhamento um ponto importante a ser considerado diz respeito a formação 

continuada do professor, uma formação teórica que permita a reflexão da práxis e o 

pensamento critico para abstrair elementos da/para a prática cotidiana, a orientação de formas 

de acompanhamento e avaliação, tendo em vista a necessidade do aprofundamento de estudos 

- a perspectiva de uma “escola aprendente”, ou seja, uma escola reflexiva, que aprende, 

discute, negocia, gerencia conflitos, vivenciando a cidadania com e entre os seus pares. 
 

Há que se registrar que na dinâmica organizacional das escolas em tempo integral, 

ignorou-se a participação coletiva dos “agentes curriculantes’, ou seja, a participação dos 

sujeitos analisadores da práxis-curricular formativa (MACEDO, 2011), diretamente ligados a 

ação e a execução da implementação do tempo integral, nas escolas municipais. 
 

Atitude bastante criticada, outro documento está sendo construído com a representação 

da comunidade escolar, gestores e coordenadores escolares, representantes da Secretaria de 

Educação em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC), da Fundação Itaú. Também é importante registrar os vários arranjos, 

termo aqui empregado para se referir às adaptações e necessidades demandadas ao 

atendimento das crianças na escola de tempo integral, a citar, o aproveitamento das oficinas 

do PME para se configurar Educação Integral. 

 
 

 

3.1 O POLÍTICO E A POLÍTICA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE SALVADOR 
 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9.394/96 prevê o 

aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral (art. 34 e 87). 
 

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. [...] § 2º. O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. (LDBEN, 

1996). 

 

No município de Salvador o ensino em tempo integral foi instituído em 2008, através do 

PME e em 2013, surgiu durante campanha eleitoral, como uma nova proposta da rede municipal 

de ensino. Em respeito aos princípios éticos da pesquisa com seres humanos, as falas não serão 

identificadas, garantindo-se o anonimato e privacidade das declarações. 
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Nós queremos também implantar o programa de Educação em Tempo Integral. Em um 

turno, as crianças vão estar na escola aprendendo as matérias convencionais: matemática, 

português, ciências. No outro turno, as crianças vão ter atividades complementares. Seja 

do reforço escolar, atividade esportiva, iniciação da informática, enfim, uma série de 

ações para tirar as crianças da rua. Não dá para deixar criança na rua. Criança na rua vira 

presa e vítima da violência, do tráfico de drogas e da criminalidade.  
Portanto, investir em educação é uma prioridade nossa. Afinal de contas, é investir 
no futuro da nossa cidade. 

 
 

A promessa de campanha entende que as escolas devam oferecer o ensino regular em um 

turno e, no contraturno, as atividades extra-curriculares, como estabelece o Programa Mais 

Educação (PME). O modelo, porém, difere da oferta atual das Escolas de Tempo Integral da rede 

Municipal de Ensino de Salvador, onde as crianças têm aulas da base comum e da parte 

diversificada, intercaladas durante todo o horário escolar (nove horas) diárias, aproximadamente. 
 

Inicialmente a Secretaria Municipal de Educação alargou o turno de 04 (quatro) para 8h e 

40 mim (oito horas e quarenta minutos) ininterruptas, a fim de atender as crianças em 12 escolas 

de sua rede, oferecendo às crianças, 03 (três) refeições diárias, aulas do currículo da base comum 

e da parte diversificada, intercaladas entre si, contrariando o compromisso de campanha eleitoral. 
 

Um fato curioso é o relato feito por uma das gestoras de escola de tempo integral, em 

reunião mensal no ano de 2014, com o CENPEC e a SMED, para a construção da proposta de 

educação integral do município de Salvador: “Fiquei sabendo que minha escola seria de tempo 

integral quando li o jornal, estava lá, a escola seria inaugurada e atenderia aos alunos em tempo 

integral. Imediatamente liguei para a secretaria para saber disso”. 
 

As demais escolas foram informadas da oferta do atendimento em tempo integral, durante 

a matrícula. Essas escolas foram escolhidas por oferecem uma melhor estrutura em seus prédios. 

Mas, a fala das gestoras dessas unidades escolares confronta a informação já que as mesmas não 

seriam tão adequadas para esse atendimento, visto que, não ofereciam espaço para descanso das 

crianças, banho, refeitório, dentre outras necessidades, além do pouco número de pessoal de 

apoio para esse atendimento fato que evidencia o (des)conhecimento acerca de educação e tempo 

integral. 
 

As dificuldades da implantação do tempo integral, clarificaram a importância de se refletir 

a implantação do PME, de modo que encontra-se em elaboração coletivamente, um novo 

documento orientador do processo para as 14 (quatorze) escolas em regime de tempo integral, 
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dentre estas, 13 com oferta do PME e mais 188 escolas com oficinas no contraturno, atendidas 

pelo Programa Mais Educação. 
 

Vale ressaltar que, a verba do PME é utilizada para ministrar as oficinas dos macrocampos 

do programa, distribuídas dentro da matriz do tempo integral e nos horários destinados às 

disciplinas optativas. Porém, as oficinas não são escolhidas pelos alunos, mesmo porque a escola 

escolhe as oficinas com suas possibilidades. 
 

É oportuno dizer que as escolas atendem as crianças da cidade de Salvador, em tempos 

alargados e muitas delas enfrentam dificuldades e deficiências no atendimento aos seus alunos, 

demonstram a declaração a seguir. 
 
. 
 

Mas, o tempo integral na escola é difícil, onde vamos colocar os alunos do turno 

oposto? Ficam caros, estamos encontrando espaços na cidade, conveniados dentro 
daquele núcleo, com até mil metros de distância. Eles almoçam, fazem atividades no 
turno oposto complementando até 17h. (...) tende a ser uma revolução pedagógica. 

 
 

Neste discurso, se verbaliza as dificuldades da implantação do tempo integral em todas as 

unidades escolares, mas indica a utilização de outros espaços na cidade para implantação da 

proposta, onde funcionariam centros integrados, para a participação dos alunos nas atividades 

extracurriculares, no turno oposto ao de aula. 
 

Estamos finalizando um projeto que vai quadruplicar o número de vagas em tempo 
integral em Salvador até 2016, isso vai influenciar de forma muito positiva no 
desenvolvimento de nossa sociedade e na vida dos nossos alunos, que passarão mais 
tempo na escola, e dos pais, que precisam trabalhar. (METRO1, 27/10/2015) 

 

Neste sentido e em vista da educação de qualidade propagada em palanque eleitoral 

estão sendo aguardados os dez Centros de Educação Integral, destinados à educação 

complementar espalhados por toda cidade de Salvador. Em tais espaços reservados as 

atividades no contraturno escolar a ampliação do tempo escolar possibilitará que as crianças 

não fiquem “presas” nas escolas integrais de acordo com a fala de um aluno em 2014: “E eu 

sou obrigado a ficar aqui nesta prisão, sem grades?”. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Este estudo objetivou analisar a implementação do PME na rede Municipal de ensino 

de Salvador, refletindo concepções, princípios e objetivos da Educação Integral. 
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Acredita-se que o PME como estratégia política de caráter transitório ao fomento da 
 

educação integral enfrenta vários desafios, tanto na operacionalização técnica como política. 
 

Diante disso, com base nos estudos realizados é possível dizer que, mesmo no que concerne a 
 

escola de tempo integral, há ainda muito a ser refletido e feito, sobretudo em relação à escola 
 

e às múltiplas atribuições que atualmente lhe são conferidas que reduzem a potencialidade da 
 

sua função principal. 
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RESUMO 

 

A violência na sociedade baiana tem se refletido significativamente no ambiente escolar. Agressividade e 

violência entre crianças ocorrem com freqüência, e de certa forma, nem sempre os educadores conseguem 

solucionar definitivamente determinadas situações no espaço escolar. Com essa compreensão, em agosto de 

2013 a Escola Nova Pioneira, localizada no município de Salvador – BA passou a oferecer no contra turno 

escolar, as oficinas do Programa Mais Educação (PME), instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 e pelo 

Decreto Presidencial 7083/2010. A política pública integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), é considerada uma estratégia sedutora para induzir os entes federados à “ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular, na perspectiva da Educação Integral”, mediante a promoção de oficinas com atividades 

variadas no contraturno das aulas regulares. Poder-se-ia dizer dessa maneira, que o clamor dos pais para a 

ampliação da permanência do aluno na escola estaria atendido. Mas, como o PME pode contribuir para a 

mudança no comportamento dos alunos e atenuar situações de violência escolar? A pergunta norteia o objetivo 

do estudo: analisar aspectos políticos e técnicos relacionados ao PME e à escola, que consistem em oposição ou 

confirmação ao senso comum. Para tanto, neste estudo exploratório teórico-empírico, revisa-se a bibliografia, 

bem como os documentos normativos educacionais. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Programa Mais Educação (PME). Violência. Escola. 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Violence in Bahian society has significantly reflected in the school environment. Aggression and violence 

among children occur frequently, and in a way, not always educators can definitely solve certain situations at 

school. With this understanding, in August 2013 the New School pioneer, located in the city of Salvador - BA 

has to offer in against school day workshops the More Education Program (SMEs) established by the 

Interministerial Ordinance 17/2007 and by Presidential Decree 7083 / 2010. Public policy integrates the actions 

of the Education Development Plan (EDP), a seductive strategy is considered to induce the federated entities to 

the "expansion of the school day and curriculum organization, from the perspective of Integral Education," by 

promoting workshops varied activities in contraturno regular classes. It might be said that way, the parents 

clamor for the extension of students remaining in school would be met. But how SMEs can contribute to the 

change in student behavior and mitigate situations of school violence? The question guiding the study objective: 

to analyze political and technical aspects related to SMEs and to school, consisting of opposition or confirmation 

 
1 Profª. Orientadora de TCC no Curso de Especialização para Gestores e Coordenadores da Educação Integral 
FACED Universidade Federal da Bahia. Doutoranda em Família na Sociedade Contemporânea da Universidade 
Católica do Salvador (UCSA). Professora da Educação Especial – Transtorno do Espectro Autista (TEA), no 
Centro de Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia (CAEEPB). Mestra em Políticas 
Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional – Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

 

 

2 Professora do Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino de Salvador. Especialista em Gestão 
e Coordenação da Educação Integral pela FACED, Universidade Federal da Bahia.

 

 

25 



 

Revista Independência, v.01, n.01, p.25‐41, Jan./Jun. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
to common sense. Therefore, this theoretical and empirical exploratory study revises to literature and educational 
normative documents. 

 

KEY-WORDS: Mais Educação Program. Violence. School. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

As ideias a respeito da escola pública, laica, gratuita e obrigatória, têm no Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, o marco da discussão e implementação da 

democratização da educação no Brasil. Com este documento defendia-se a manutenção pelo 

Estado, de uma escola com acesso gratuito e de qualidade, não apenas para uma minoria 

economicamente dominante e sim uma escola para todos. 
 

Anísio Teixeira propunha uma escola democrática, com formação para a cidadania, 

que pensava o indivíduo de forma integral e idealizou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 

situado no bairro da Caixa d’água, em Salvador, na década de 50, com o desejo de dar à 

escola primária, o seu dia letivo completo, [...] um programa completo de leitura, aritmética e 

escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 

educação física. (TEIXEIRA, 1959, s.p.) uma educação e uma escola com vistas á “formação 

de hábitos e atitudes ao cultivo de aspirações e preparo para a vida”, em uma civilização 

mutável, técnica e industrialmente, assegurada a saúde e sobrevivência das crianças. 
 

A concepção de educação integral, nesse ponto de vista, adiciona ao currículo regular 

as vivências interdisciplinares, nas diversas linguagens artísticas, a formação para o trabalho e 

a cidadania. Tais fundamentos organizacionais da educação podem ser considerados a base 

das recentes políticas públicas educacionais do Governo Federal, que prevê a ampliação da 

jornada escolar na perspectiva de educação integral. 

 

2 PRINCIPAIS OBJETIVOS E FINALIDADES DO PME. 
 
 

Orientando-se pelo ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição Federal 

(1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, foi instituído o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), em 2007, para alinhar as diversas ações, programas e projetos da Política 

Nacional da Educação (PNE), que não estavam articuladas entre si e, por conseguinte, não 
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alcançavam a efetividade e melhoria da qualidade da educação sustentada nos pilares 

definidos pelo PDE: 
 

I) visão sistêmica da educação, II) territorialidade, III) desenvolvimento, IV) regime 

de colaboração, V) responsabilização e VI) mobilização social – que são 

desdobramentos conseqüentes de princípios e objetivos constitucionais, com a 

finalidade de expressar o enlace necessário entre educação, território e 

desenvolvimento, de um lado, e o enlace entre qualidade, eqüidade e potencialidade, 

de outro. (BRASIL, 2007, p.11). 

 

O PME é uma das ações do PDE, instituído através da Portaria Interministerial 

17/2007 e pelo Decreto Presidencial 7083/2010, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento pleno da criança e do adolescente em várias dimensões, garantindo o 

sucesso escolar e a permanência do aluno na escola. Trata-se de uma estratégia sedutora do 

governo federal para atrair a adesão dos estados, municípios e Distrito Federais, com o fim de 

promover a “ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento 

da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e 

diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e seus atores. ” (BRASIL, 2011, p.6). 
 

A política pública ecoa nos princípios da educação integral e neste sentido, o direito de 

aprender, a superação do fracasso escolar e o entendimento que a educação é realizada para 

além dos muros, no diálogo e integração família, escola e comunidade. 
 

Por se tratar de ação interministerial, o PME agrega programas vinculados aos 

Ministérios Assistência Social, Ciência e Tecnologia Cultura, Educação, Esporte e Meio 

Ambiente, que vinculam de acordo com o Manual de operacionalização da educação integral 

2014, do Ministério da Educação (MEC), os macrocampos: acompanhamento pedagógico 

(obrigatório), comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica, cultura, artes e 

educação patrimonial, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e economia solidária 

e criativa/educação econômica (educação financeira e fiscal), esporte e lazer, educação em 

direitos humanos e promoção da saúde. 
 

Desta forma, a organização pedagógica da escola agrega a base comum do currículo 

(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas), bem como a parte 

diversificada enriquecida com as diversas linguagens, o patrimônio cultural (as crenças, os 

valores, as tradições e os costumes da comunidade, onde está inserida. 
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O Programa admite monitores voluntários para desenvolver as oficinas em integração 

com os componentes curriculares nos espaços sociais identificados na comunidade. Para 

tanto, a adesão ao PME obedece aos seguintes critérios: 

 

 

 Assinatura do Compromisso Todos pela Educação, que implica ao ente 
federativo assumir a responsabilidade, na promoção da melhoria da qualidade da 
educação básica, de acordo com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação do PDE, instituído pelo Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007; 
participação de capitais dos estados brasileiros;
 Cidades das regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes;
 Ter escolas municipais ou estaduais com Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) abaixo de 2.9. (BRASIL, 2009, p.14).

 
 

Em contrapartida, as unidades escolares recebem os recursos financeiros diretamente 

do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/Educação Integral, do governo federal, por 

meio de suas Unidades Executoras (UEx), representativas das unidades escolares, os quais são 

destinados ao provimento de material de consumo e pedagógico, pagamento de despesas com 

monitores, dentre outros: 
 

São, portanto, condicionalidades para recebimento dos recursos, a criação das 

Unidades Executoras, aí entendidas os caixas escolares, conselhos escolares, assim como o 

quantitativo de alunos inscritos no Programa, que balizam o quantitativo financeiro de cada 

escola. (Manual Operacional de Educação Integral/ MEC, 2014.). 
 

Atendendo aos requisitos supracitados, o município de Salvador fez adesão ao PME, 

levando-se em conta, ainda a sua inserção na lista das capitais com as piores médias IDEB, 

isto é 2,4 para os anos finais do Ensino Fundamental e 3,8 nos anos iniciais. 

 

 

2.1 O PME NA ESCOLA NOVA PIONEIRA 

 

Escola Nova Pioneira é um codinome utilizado para garantir o anonimato da unidade 

escolar. Da mesma forma, serão empregados codinomes para se preservar o anonimato de 

pais, professores e familiares de alunos e preservar as identidades dos colaboradores deste 

estudo, de acordo com os critérios éticos para pesquisas com a participação de seres humanos, 

estabelecidos pela Res/CNS 466/2012. 
 

Assim, Escola Nova Pioneira é um codinome  empregado para a unidade escolar, referência 

deste estudo, mantida pelo poder público municipal e conveniada com determinada 28 
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associação. A Convenente possui emblema, estatuto e regimento próprios, ocupa-se de 

promoções sociais e filantrópicas, e colabora voluntariamente com as realizações 

comunitárias. É considerada de utilidade pública. A Escola oferece o nível fundamental I de 

ensino, nos turnos matutino e vespertino e funciona de acordo com as diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED). 
 

A adesão ao PME, por determinação da SMED, ocorreu em 2012, entretanto a 

liberação do recurso foi efetivada em setembro daquele ano, época na qual a escola passava 

por reforma na rede física. Este fato motivou o Conselho Escolar a pedir a reprogramação do 

recurso para utilização no ano seguinte. 
 

O Programa foi recebido com receio pela equipe escolar. Parecia ser mais um 

Programa a causar muitos “problemas” ao desenvolvimento das atividades, em jornada 

ampliada, com a estrutura escolar inadequada. Uma proposta tão complexa como a do PME 

requer conhecimento da equipe sobre a concepção que a fundamenta. Porém, as reuniões na 

SMED não davam a dimensão da riqueza e possibilidades desta ação e não houve, na época 

de sua implementação, um curso de formação nos princípios do programa, que favorecesse o 

entendimento de que se tratava de uma ação da escola, da família, da comunidade, dos 

poderes públicos, dos órgãos de proteção das crianças e jovens. 
 

Acredita-se que não se faz escola com concepção de educação integral, sem que todos 

os atores deste processo, tenham a sua parcela de contribuição e responsabilidade. O 

conhecimento empodera, e neste caso, com relação à educação integral, a frustração ecoa na 

compreensão de que à escola é dada a responsabilidade de acolher as crianças e a responder, 

sozinha, pela sua educação integral e desafios que afetam a sociedade. 
 

Se os problemas sociais se apresentam na escola, por que nela se percebe o indivíduo 

na sua integralidade, a corresponsabilização da família, sociedade e do estado é inquestionável 

à sua formação cidadã. 
 

No que diz respeito aos locais onde deveriam ser desenvolvidas as oficinas, o 

quantitativo de funcionários, já insuficiente, não atendia às demandas do turno oposto ao 

regular. 
 

As oficinas foram escolhidas pensando-se nas modalidades que teriam identidade com 

os alunos, de forma a serem desenvolvidas nos ambientes da escola. Nas reuniões, ouviam-se 

os relatos de como era desafiador para os gestores fazerem o Programa funcionar em sua 
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orientação normativa e nas possibilidades estruturais das Unidades Escolares, revelando-se o 

desencontro entre os aspectos político e técnico, o estabelecido e a realidade, a teoria e a 

prática. 
 

As famílias mostraram-se interessadas no PME, sobretudo pela oportunidade de 

permanência do aluno na escola “o dia todo”. Outros queriam garantir vaga para o ano 

seguinte. A escola, apesar dos percalços, desejava atender às expectativas das famílias. 
 

A implementação do PME se esbarrou também na dificuldade de ofertar o almoço, 

condição indispensável ao alargamento do tempo escolar dos alunos. O número reduzido de 

funcionários impedia a ação. Apenas duas funcionárias teriam de dar conta do trabalho de 

limpeza e cuidar da alimentação escolar. Estas atividades eram incompatíveis não apenas em 

relação à sobrecarga de trabalho e tempo, mas principalmente pela natureza distinta das 

funções e do cuidado com a alimentação, essencial à vida. Com isso, alguns pais preferiram 

aguardar até que se resolvesse a questão, de forma que o filho/aluno não necessitasse ir para 

casa, almoçar e retornar à escola. 
 

As atividades eram desenvolvidas no pátio da Escola Nova Pioneira e no salão da 

convenente; o acompanhamento das atividades era feito pela coordenadora do PME, mas 

aconteciam isoladamente, sem integração com o projeto pedagógico da escola. Havia uma 

preocupação com o funcionamento das oficinas, contudo, os participantes do PME realizavam 

apresentações nos momentos festivos da escola. Com o passar do tempo, os alunos 

demonstravam maior interesse pelas oficinas de capoeira e dança. Isso mostra a importância 

de se ouvir aqueles a quem os serviços e a política estão voltados. Além disso, uma lição a ser 

aprendida e replicada é que a participação é um princípio a ser ensinado desde cedo e o seu 

exercício começa na escola, na educação básica. Seriam a participação e a cidadania os 

objetivos da educação integral em Anísio Teixeira? 
 

Houve um período de transição na escola, pois a coordenadora terceirizada que 

iniciou a implementação do Programa Mais Educação na Unidade Escolar foi substituída por 

uma coordenadora pedagógica recém-concursada no município. 
 

O perfil da coordenadora do PME repercutiu na melhoria pedagógica; notava-se 

algumas mudanças no comportamento e atitudes dos alunos, desenvolvimento da lecto-escrita 

e habilidades matemáticas, de expressão oral, credibilidade e confiança no trabalho das 

oficinas e monitores, transformações essas, atribuídas ao planejamento pedagógico, além do 
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início de atividades programadas na comunidade local. 
 

A Secretaria de Educação solicitou que a gestão da escola devolvesse a coordenadora 

que atuava no Programa Mais Educação para que a mesma pudesse assumir a coordenação 

pedagógica de outra Unidade Escolar, fato que surpreendeu a todos, desagradou os alunos, 

monitores e equipe pedagógica da escola, principalmente porque a decisão mostra o 

antagonismo técnico e político. 

 

Para a implementação do programa Mais Educação, será necessário que cada escola 

eleja um professor comunitário para desenhar a proposta do projeto. Este 

profissional é o professor responsável por mediar as relações escola/comunidade. É 

verdade que o programa espera que todos os professores atuem como mediadores, 

mas para sua implementação será preciso escolher um professor responsável pelo 

desenvolvimento e sistematização dessas relações. (BRASIL, 2009, p.79). 

 

Considerando as características específicas deste profissional articulador da relação 

escola e comunidade e o caráter democrático da ação estratégica, ultrapassar a fronteira 

centralizadora para a descentralização das ações é ainda um desafio político-educacional. 
 

Ainda que os conflitos entre alguns alunos no contexto escolar continuassem 

acontecendo, era interessante notar a mudança, também observada pela família: “Pró, minha 

filha deveria ganhar o prêmio transformação. Ela só vivia envolvida em briga, perdia de ano, 

eu chegava para uma reunião e ouvia de longe os gritos dela de dentro da sala de aula, agora 

até em casa ela fala mais baixo”. (Mãe de aluna concluinte do 5º ano/2014). 
 

A aluna, adolescente, estava confiante em si mesma; cessaram os registros de brigas e 

ela buscava o auxílio da gestão, professores e funcionários para resolver conflitos que 

surgiam. A sua participação nas oficinas e transformação eram notadas na escola. A 

dificuldade de aprendizagem de anos anteriores, que a fez acumular algumas reprovações no 

seu currículo acadêmico, cedeu lugar à motivação e interesse, refletindo a mudança nas 

atitudes e comportamentos, revelando os avanços na aprendizagem, conforme analisa 

Abramovay: 
 

Os sentimentos de não-pertencimento e de exclusão social, vividos pelos alunos, 

podem estar associados tanto à violência fora da escola, quanto à violência na escola 

e contra a escola. A fragilidade do diálogo entre escola e comunidade pode ser 

apontada como uma das principais causas de fenômenos como a rebeldia frente às 

normas escolares; os altos índices de fracasso escolar; pichações e depredações de 

prédios escolares; atitudes desrespeitosas no convívio escolar e a apatia dos alunos. 

(BRASIL, 2009 p.34). 
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Reflete-se dessa maneira, a exclusão social, as violências (fora da escola, na escola e 

contra a escola) mencionadas por Abramovay (2009), cujo público oriundo de bairro popular 

é usuário dos serviços educacionais oferecidos pela Escola Nova Pioneira. 
 

Os alunos que estudam na Escola Nova Pioneira, residem em bairros próximos, sendo 

a maioria de um único bairro popular. De acordo com os dados do IBGE é habitado por 

aproximadamente 20 mil pessoas, em mais de 5.300 domicílios (IBGE, 2000). Existem 

algumas versões a respeito do surgimento do bairro. Em uma delas, o historiador Cid Teixeira 

conta que esta área foi ocupada por escravos refugiados que foram trazidos de uma região da 

África, a Nigéria. 
 

A partir da década de 1960, este espaço passou a ser habitado pela população vinda do 

interior e de famílias vindas de outras áreas da cidade. Algumas pesquisas apontam que a 

ocupação do bairro ocorreu de formas diversificadas, como arrendamentos, parcelamentos e 

doações. Nas décadas de 70 e 80, devido ao aumento significativo de novos moradores e as 

condições físicas e habitacionais, os problemas do bairro se agravaram. Neste período, a 

população local passou a se organizar para reivindicar melhorias para o bairro, no que diz 

respeito a saneamento básico, infraestrutura, contenção de encostas, legalização das posses 

dos terrenos. Houve grande mobilização política dos moradores para o enfrentamento da 

especulação imobiliária que tinha interesse naquele terreno, em meio a região nobre da 

cidade, e também da prefeitura, que pretendia expulsá-los para a construção de uma pista. 
 

Neste cenário de mobilização, jovens estudantes e a livre iniciativa da comunidade 

decidiu se organizar e projetar a criação de uma escola, um jornal, uma rádio, uma horta e 

uma padaria comunitária. Com a importante capacidade de organização, a comunidade 

enfrentou momentos de luta para se manter no local. 
 

Uma multidão de moradores seguiu andando até a sede da prefeitura, sob o forte sol 

da tarde. A passeata em protesto pelo não atendimento das reivindicações 

comunitárias percorreria cerca de vinte quilômetros, subindo e descendo ladeiras. A 

passeata se constituiu num fato inédito e pioneiro na cidade. Foi a primeira 

manifestação de massa organizada livremente e deve ser destacado seu caráter 

genuinamente popular. A maioria esmagadora que dela fez parte eram pais e mães 

de famílias, operárias e crianças, todos moradores do bairro. Portanto, foi vencida a 

tese de que só estudante tinha capacidade de mobilizar-se para manifestações desse 

gênero. (CONCEIÇÃO,1986, p. 60-61, apud COELHO, 2009, p.6) 
 
 

A história de luta do bairro demonstra a forte característica de seus moradores, que 

através da união e mobilização conseguiram se firmar no bairro, apesar de todas as 
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adversidades e pressão para que deixassem o local. “O problema envolvia toda a comunidade. 

Eram 70 famílias sem nenhuma infra-estrutura, há dois anos no local, ameaçadas de 

expulsão”. (TRIBUNA DA BAHIA, 1988). 
 

Recentemente, depois de anos da luta dos moradores pela posse dos terrenos, a 

Prefeitura entregou 700 títulos de propriedade, no bairro. Mesmo com uma comunidade 

caracterizada pela mobilização social, diante do crescimento do bairro e fatores como 

ausência dos poderes públicos para assistência à população, surgiram problemas também 

enfrentados pela sociedade contemporânea, como a violência e o tráfico de drogas. 
 

No ano de 2011, o bairro recebeu uma Base Comunitária de Segurança (BCS), parte 

do Programa Pacto pela Vida, instituído pela Lei nº 12.257 de 26/09/2011, com o objetivo 

principal de promover a paz social. 
 

A integração da polícia com a comunidade é um desafio a ser superado 

gradativamente, na medida em que a comunidade precisa ser ouvida nas suas demandas, na 

humanização das relações com a população e conseqüentemente, na melhoria da qualidade de 

vida. Neste sentido, há questões ainda não resolvidas, quanto às políticas públicas para 

atendimento à população: 
 

O problema é que a polícia está se resumindo a segurança. A gente queria o pacote 

completo, com outros serviços, porque sabe que só segurança não resolve o 

problema. Na verdade, tem se sentido uma distância dos serviços. No ano passado, 

foram poucas atividades oferecidas. Em relação a serviço, está deixando a desejar. 

Penso que o que torna mais próxima a polícia do cidadão são os serviços. Se não 

tem isso, tudo se reduz a abordagens. (G1, 2014). 

 

O ponto de vista dos moradores aponta que a falta de vontade política e as ações 

minimalistas para resolver os problemas sociais, que sem a presença efetiva do Estado na 

criação de políticas sociais, se tornam pouco eficientes no enfrentamento da violência. Além 

disso, esporte, lazer, cultura, arte, educação são fundamentais para as crianças e jovens que 

sem essas oportunidades, são seduzidos pelo tráfico de drogas e criminalidade. 
 

Assim, a escola em tempo integral pode ser um caminho para o diálogo e a igualdade, 

princípio e fim da democracia, entendendo-se participação, 
 

[...] lado dinâmico da democracia, a vontade atuante que, difusa ou organizada, 
conduz no pluralismo o processo político à racionalização, produz o consenso e 

permite concretizar, com legitimidade, uma política de superação e pacificação de 
conflitos. (BONAVIDES, 1985, p. 509-510). 
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Se a participação é impedida, parece que toda e qualquer estratégia de enfrentamento 

de problemas sociais, a exemplo da violência, ainda que políticas neste sentido sejam 

elaboradas com os melhores propósitos, estão fadadas ao insucesso. 
 

As pesquisas sobre violência nas escolas, de acordo com a literatura, são recentes. Os 

estudos sobre o tema, datam dos anos 80, os quais abordaram inicialmente o vandalismo na 

escola, verificado de fora para dentro, com pichações, depredações, invasões e sua repressão 

realizada pela força policial. 
 

Na década de 90, as pesquisas aumentaram, inclusive com trabalhos da UNESCO. A 

partir do vandalismo, as violências ganharam espaço e passaram a acontecer agressões entre 

alunos e também entre alunos e professores dentro das instituições de ensino. 
 

Segundo Spósito (2001), a banalização da violência teve origem na medida em que se 

manifestava a crise de eficácia socializadora. Crescente na sociedade, a violência repercute os 

seus efeitos no ambiente escolar. As questões sociais como o aumento do tráfico de drogas e 

do armamento nas comunidades passaram a ter reflexos dentro do ambiente escolar. Os jovens 

passaram a reproduzir na escola, as disputas dos grupos externos e, além disso, por motivos 

fúteis, ocorrem diversas situações que tornam a escola palco de conflitos entre alunos. 
 

Entendendo-se que violência tem conceitos diversos a partir de variáveis e do ponto 

de vista dos seus atores, destaca-se o conceito segundo o qual, “violência é todo ato que 

implica na ruptura de um nexo social pelo uso da força. Nega-se, assim, a possibilidade da 

relação social que se instala pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo 

conflito”. (SPOSITO, 1998, p. 3). 
 

Observa-se na Escola Nova Pioneira, a expressão da violência na forma definida por 

Spósito (1998), uma vez que, quando se analisa os relatos dos alunos sobre agressões físicas 

nota-se que estas ocorrem em detrimento do diálogo na resolução de simples questões. 
 

O fato é que, partindo da reflexão desse fenômeno, o desafio é organizar a escola, por 

meio do seu projeto político pedagógico para desenvolver ações coletivas e colaborativas, que 

possam ajudar a reduzir a violência no ambiente escolar, amparada pelos poderes públicos e 

com o apoio da família. 
 

A complexidade das relações, a heterogeneidade presente no ambiente escolar exige 

mudança na escola, nos seus processos, na concepção de sociedade, de homem, de mundo de 

seus atores para atender à diversidade cultural, as histórias de vida, às necessidades de 
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aprendizagem, à alteridade e à diferença, que a escola não está acostumada e nem preparada 

para atender, mas terá que se preparar no processo, aprender com os erros e acertos, sabendo 

que, isoladamente, não dará conta de resolver todos os problemas sociais. 
 

As situações de violências, nas diversas formas praticadas na/da/contra a escola pode 

ser entendida a partir do ponto de vista dos diversos atores do ambiente escolar, desde a 

intolerância religiosa às questões étnicas e raciais, de gênero, de negação do direito à escola 

das pessoas com deficiência, na negação de oportunidades educacionais e tantas outras 

formas. 
 

A literatura contemporânea fala hoje em violências, no plural, para expressar suas 

múltiplas formas, suas múltiplas facetas e seus múltiplos condicionantes e ainda os 
níveis diversificados de suas consequências, e os diversos graus das sequelas que 
provocam. (BORGES, 2015, p.42). 

 

No ensaio “Violências escolares: implicações para o currículo” os autores Afonso 
 

Galvão, Candido Alberto Gomes, Clélia Capanema, Geraldo Caliman e Jaciara Câmara, 

(2010) trazem uma importante relação de pesquisas que investigam as violências escolares 

entre alunos e professores e algumas das suas implicações práticas, de modo que a temática 

favorece o enriquecimento e atualização de um currículo escolar identificado com as questões 

sociais. 
 

Abramovay (2009) enfatiza a necessidade de se considerar outras práticas de violência 

no ambiente escolar como o racismo e a intolerância, além da violência simbólica no que diz 

respeito à relação pedagógica. Em tal contexto, algumas atitudes podem ser consideradas 

como violência ou como atos de indisciplina e vice-versa. 
 

Assim, Spósito (1998) alerta para a importância da investigação quanto aos referidos 

conceitos: 
 

(...) um dos aspectos ainda a serem investigados diz respeito ao modo como, no 

âmbito da instituição escolar, são construídas as definições que designam e 
normalizam condutas - violentas ou indisciplinadas - por parte dos atores 

envolvidos: professores, alunos, funcionários, pais, entre outros. (SPOSITO, 1998, 
p.3). 

 

É importante destacar este ponto de vista que possibilita compreender o porquê cada 

unidade escolar com os seus atores, interpreta e elabora os seus regimentos escolares 

documento que estabelece as normas de condutas institucionais. 
 
Miriam Abramovay (2006), em seu artigo publicado no livro da UNICEF, “Direitos negados: 

a violência contra a criança e o adolescente no Brasil”, traz o conceito de Bernard 35 
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Charlot, que classifica a violência escolar em três níveis: 

 

a) violência (que inclui golpes, ferimentos, roubos, crimes e vandalismos, e sexual);  
b) incivilidades (humilhações, palavras grosseiras e falta de respeito) e  
c) violência simbólica ou institucional compreendida, entre outras coisas, como 
desprazer no ensino, por parte dos alunos, e negação da identidade e da satisfação 
profissional, por parte dos professores. (ABRAMOVAY, 2006, p.30). 

 

Tais situações de violências, conforme a autora, não podem ser vistas isoladamente por 

um ou outro fator. A existência de diversos fatores externos e internos, assim como a falta de 

efetividade e resolutividade dos problemas nos diversos contextos, contribui para a 

manutenção das violências. 
 

A compreensão desses muitos fatores desencadeou uma importante contribuição para 

os estudos sobre a violência. A Pesquisa Nacional Sobre Violência, Aids e Drogas nas Escolas 

que resultou no livro Violência nas Escolas, publicado em 2002 pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O livro traz uma ampla discussão 

e análise a respeito dos conceitos de violência e suas causas, a partir de diversos fatores: 

 

(...)a violência na escola não deve ser vista simplesmente como uma outra 

modalidade de violência juvenil, pois sua ocorrência expressa a intersecção de três 

conjuntos de variáveis independentes: o institucional (escola e família), o social 

(sexo, cor, emprego, origem socioespacial, religião, escolaridade dos pais, status 

socioeconômico) e o comportamental (informação, sociabilidade, atitudes e 

opiniões). (ABRAMOVAY; RUA, 2002, p 31.). 
 
 

Dessa forma, compreende-se que promover políticas públicas que garantam a 

desconstrução das questões de violência e combatam a sua banalização é um desafio para a 

escola e para os Direitos Humanos das crianças e jovens. 
 

(...) A questão da violência nas escolas deve ser tratada sob a perspectiva da garantia 

de direitos e da qualidade da educação. Isso significa que as escolas, assim como os 

serviços de saúde, a assistência social, os Conselhos Tutelares e outros mecanismos 

e instituições, são vistas como “agentes protetores” das crianças e dos adolescentes. 

Ou seja, têm um papel estratégico na defesa dos direitos dessa faixa etária. 

(ABRAMOVAY; RUA, 2006, p.31). 
 

 

Entende-se a escola, ambiente favorável para o estabelecimento de relações com a 

família e comunidade, uma possibilidade de diálogo e proteção contra a violência, dos jovens 

e crianças. 
 

Também precisamos pensar na escola. Dentre todas as instituições que atuam com a 
criança e o adolescente, ela é a mais cotada para ser o centro de um sistema global 
de direitos, tendo em vista o potencial de suas unidades para funcionar como redes  
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socioeducativas. (SILVA, 2006, p.113). 

 

Inegavelmente a democratização da escola ampliou a oferta de vagas no ensino 

fundamental, que passou a incluir 95,4% da população desta faixa etária em 1999, mas ainda 

não reflete a qualidade do ensino oferecido. 
 

A escola atualmente lembrada como centro de convergência de ações socioeducativas, 

diante da situação de crise ética e moral, surge como tábua de salvação à ressignificação dos 

valores humanos, que não sendo “produtos ou mercadorias”, não são vendidos nas esquinas, 

nos supermercados, nem nos shoppings centers. Essa crise exige medidas de solução coletiva 

entendendo-se a co-responsabilização com a família, a sociedade e o Estado. 
 

Neste sentido, é interessante pensar no movimento das Cidades Educadoras, que 

enfatiza a responsabilidade dos governos locais, frente ao estabelecimento da garantia dos 

direitos das crianças e jovens à educação, propondo que a população e a cidade sejam parte 

atuante e integrante nesta consolidação, explorando todo o seu potencial educativo. 
 

As cidades participantes do Primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras 

(1990), sistematizaram, na Carta das Cidades Educadoras (1996), [...] “os princípios básicos 

que devem formar o perfil educativo da cidade, dado que o desenvolvimento dos seus 

habitantes não pode ser deixado ao acaso” [...]. 
 

Este documento está ancorado na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(1948), no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a 

Declaração Mundial da Educação para Todos (1990), a Convenção nascida da Cimeira 

Mundial para a Infância (1990) e a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural (2001). 

Em síntese, a carta apresenta os seguintes princípios: 1. Trabalhar a escola como espaço 

comunitário; 2. Trabalhar a cidade como grande espaço educador; 3. Aprender na cidade, com 

a cidade e com as pessoas; 4. Valorizar o aprendizado vivencial; 5. Priorizar a formação 

destes valores. 
 

Em Salvador, longe ainda de se tornar uma cidade educadora, se abre um caminho na 

perspectiva de participação e envolvimento da comunidade, também como responsável pela 

educação integral das crianças e adolescentes. 

 

A escola não pode ser o único espaço em que a ideia de educação integral é colocada 
em prática. Nenhuma instituição é capaz de responder isoladamente aos desafios do 
desenvolvimento integral de suas crianças, adolescentes e jovens. (BAIRRO 
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ESCOLA RIO VERMELHO, 2015). 
 
 

A iniciativa tem como referência a Cidade-Escola-Aprendiz no bairro da Vila 

Madalena, em São Paulo, que transformou o bairro em uma extensão da escola. Esta ideia 

também influenciou as diretrizes do Programa Mais Educação. Entretanto, percebe-se que de 

certa forma, a mobilização e o entendimento de uma educação em que os saberes da escola e 

da comunidade se complementam, para além da ampliação dos espaços educativos, tomando 

conta das praças, ruas, estabelecimentos comerciais, parques, museus, teatro, cinema ainda 

não é uma concepção de educação largamente entendida. 
 

Os equívocos em torno de quem é o responsável pela educação das crianças e jovens 

envolvem os diversos atores, o poder público, a família, os empresários, as organizações 

sociais e a comunidade. Sem esses partícipes, a escola não dará conta da educação integral. 
 

É possível que a falta de clareza sobre a concepção do PME e da educação integral 

tenha contribuído para o entendimento, por parte da escola, de que se trata de uma atividade a 

mais a ser desenvolvida para dar conta da ampliação da jornada escolar do aluno. 
 

Da mesma forma, que a família, desinformada, conceba o Programa como meio de 

transferir a sua responsabilidade para a escola, a fim de alongar o tempo para ganhar mais, 

trabalhar mais horas tendo os filhos “guardados” e/ou “protegidos” da violência, 

negligenciando a sua atribuição de conciliar trabalho e cuidado. Então, cabe à escola, à 

família e à sociedade, questionar o papel do Estado e a este regular as relações. 
 

Os desafios à construção da educação integral colocam de um lado, a formação e 

atualização profissional docente, a articulação do trabalho pedagógico, a qualificação técnica, 

o projeto pedagógico identificado com a comunidade, as condições estruturais os recursos 

financeiros e, de outro lado, ações intersetoriais estratégicas, planejadas articuladas ao 

acompanhamento e monitoramento do PME, com vistas a entendê-lo política de educação 

integral emancipatória. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O Programa Mais Educação como proposta indutora da educação integral, 

inicialmente objetiva promover a ampliação da jornada escolar. Propõe de forma intersetorial, 
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ações de enriquecimento do currículo com vistas à formação das crianças em sintonia com a 

família e comunidade. 
 

Na medida em que essas ações acontecem de forma desassociada entre os setores 

fragiliza o PME. Não dá apenas para ampliar o tempo do aluno na escola, sem que este espaço 

seja integrador, reflexivo, transformador e inclusivo, sem que a escola reflita e acolha a 

identidade cultural em seu projeto político pedagógico. Daí a importância da formação dos 

profissionais de educação para o aperfeiçoamento de suas práticas, assegurando o seu 

compromisso e responsabilidade social com a formação de sujeitos humanos íntegros, dignos 

e valorosos. 
 

Além disso, as políticas sociais em suas formas de programas e ações devem ser 

entendidas como mecanismos de promoção da igualdade, de justiça social, portanto, 

desfazendo o equívoco de política de partidos políticos. O entendimento de política pública 

como política de governo, no sentido de macropolítica assegura a sua continuidade, a 

transformação de realidades, na medida em que propõe a superação de obstáculos à 

emancipação, a exemplo, a qualidade da educação promotora das relações econômicas e 

sociais 
 

As famílias acreditam que a participação das crianças em atividades realizadas com a 

ampliação da jornada escolar, poderá de certa forma, proteger as crianças da violência na 

sociedade. Entende-se que o PME na escola pode ser um caminho para o enfrentamento da 

violência, um fenômeno social que afeta boa parte da população, na medida em que as ações 

de repressão não têm solucionado, de fato, esta questão. Entretanto, é necessário entender as 

políticas públicas como possibilitadoras de oportunidades para as crianças e jovens se se quer 

não em palavras uma nação educadora, mas em tese um país de cidadãos 
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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa situa-se na área da gestão da educação superior e trata, especificamente, da reflexividade da 

autoavaliação institucional. O objetivo geral é compreender a reflexividade do processo da autoavaliação na 

Faculdade “X” a partir do advento da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Educação Superior (SINAES). Para que o objetivo geral fosse alcançado, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: verificar se a Faculdade “X” cumpre com os procedimentos de autoavaliação conforme 

prevê a Lei do SINAES; investigar como a Faculdade “X” conduz a autoavaliação institucional; investigar como 

os gestores da Faculdade “X” percebem a autoavaliação institucional; e investigar os resultados que a prática da 

autoavaliação institucional na Faculdade “X” traz para fins de tomada de decisão e melhoria dos processos. Para 

tanto, foi utilizada a técnica de estudo de caso, com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, utilizaram-se 

entrevistas individuais e coletivas e análise documental. Os resultados encontrados demonstraram que os 

gestores precisam conscientizar-se dos procedimentos e da importância da autoavaliação institucional para a 

tomada de decisão e para o autoconhecimento. Embora os gestores da IES pesquisada tenham também 

demonstrado um comportamento que valoriza os aspectos formativos em detrimento dos aspectos punitivos, 

percebe-se que, a autoavaliação ainda é tratada como instrumento de controle burocrático. Constatou-se também 

que os resultados da autoavaliação ainda são utilizados pelos gestores de forma muito incipiente. Esta não se 

mostrou uma prática consolidada na IES pesquisada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Autoavaliação. SINAES. Reflexividade. Gestão Acadêmica. 

 

ABSTRACT 
 

 

This research is in the area of management of higher education and is, specifically, the reflexivity of institutional 

self-evaluation. The overall goal is to understand the reflexivity of the self-assessment process in the College "X" 

from the enactment of Law 10,861, of April 14, 2004, which established the National Higher Education System 

(SINAES). So that the overall objective was achieved, the following specific objectives were established: to 

determine whether the College "X" meets the self-assessment procedures as provided to SINAES Act; 

investigate how the College "X" leads to institutional self-assessment; investigate how the managers of the 

College "X" realize the institutional self-assessment; and investigate the results that the practice of the 

institutional self-assessment in the College "X" brings decision-making purposes and process improvement. 

Therefore, we used the case study technique, with a qualitative approach. To collect data, they used individual 

and group interviews and documentary analysis. The results showed that managers need to become aware of the 

procedures and the importance of institutional self-assessment for decision-making and self-knowledge. 

Although managers of IES surveyed have also demonstrated a behavior that values the formative aspects over 

the punitive aspects, it is clear that self-evaluation is still treated as bureaucratic control instrument. It was also 
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found that the self-assessment results are still used by the still embryonic managers. This was not a consolidated 
practice in the research IES. 

 

KEY-WORDS: Self-evaluation. SINAES. Reflexivity. Academic Management. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa situa-se na área da gestão da educação superior e propõe-se a 

estudar a reflexividade da autoavaliação institucional na Faculdade “X”, a partir do advento 

da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Educação Superior 

(SINAES). Para compreender a reflexividade desse processo avaliativo na instituição, esta 

pesquisa orientar-se-á pelas seguintes questões: (1) A Faculdade “X” cumpre com os 

procedimentos de autoavaliação conforme prevê o SINAES? (2) Como a instituição conduz os 

processos de autoavaliação? (3) Como os gestores da instituição percebem a autoavaliação? e 

(4) Quais resultados a prática da autoavaliação na instituição traz para fins de tomada de 

decisão e melhoria dos processos? 
 

Estudar a reflexividade da autoavaliação institucional na Faculdade “X” implica 

uma tomada de consciência sobre as próprias operações realizadas ou a capacidade de ação e 

reação diante dos resultados apresentados ou diagnosticados. Significa ainda um espaço que 

permite que os sujeitos reflitam sobre as extensões de suas ações, e que espelhe o retrato fiel 

para a construção da realidade que se busca. 
 

A autoavaliação institucional constitui uma das modalidades de instrumento de 

avaliação obrigatório, instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que criou o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). De acordo com essa Lei, todas as 

instituições de ensino, independentemente de suas formas organizacionais, dependência 

administrativa e natureza jurídica, bem como todos os membros da comunidade acadêmica, 

devem se envolver nos processos avaliativos coletivamente, e não de forma isolada, por meio 

de instrumentos exclusivamente quantitativos de coleta de dados, que, aplicados 

isoladamente, conduzem a uma visão parcial e fragmentada da realidade. O SINAES foi 

constituído com a finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor 

critérios e estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da educação 

superior. Além disso, propõe um modelo de avaliação baseado na idéia de integração e de 

participação, conceitos fundamentais para a construção de um sistema de avaliação capaz de 

aprofundar os compromissos de responsabilidades sociais das instituições, bem como 
 
promover os valores democráticos, o respeito à diversidade, a busca da autonomia e da 43 
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afirmação da identidade (BRASIL, 2004b) e fundamenta-se na necessidade premente de 

promover a melhoria da educação superior. 
 

O SINAES tem como princípio ser um sistema de avaliação global e integrada das 

atividades acadêmicas, composto por três processos ou instrumentos, a saber: (1) Avaliação 

Institucional – que compreende dois processos distintos: a avaliação interna ou autoavaliação, 

conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a avaliação externa, coordenada por 

comissões externas, designadas pelo Instituto de Análise e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), 

segundo diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior; (2) Avaliação 

dos Cursos de Graduação; e (3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Considerando esses três processos, esta pesquisa propõe-se a estudar, dentre eles, a 

autoavaliação institucional, conduzida pela CPA. Para tanto, faz-se necessário compreender o 

papel e a importância dessa Comissão na elaboração e desenvolvimento de uma proposta de 

autoavaliação, em consonância com a comunidade acadêmica e os conselhos superiores da 

instituição. 
 

A CPA constitui parte integrante do SINAES, prevista em Lei específica, a Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, que, em seu Artigo 11 diz: 

 

 

Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão 

própria de avaliação – CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 

desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da 

instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, 

obedecidas as seguintes diretrizes: I – Constituição por ato do dirigente máximo da 

instituição de ensino superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da 

sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta 

de um dos segmentos; II – Atuação autônoma em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. 
 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a reflexividade do processo da 

autoavaliação na Faculdade “X” a partir do Sistema Nacional da Educação Superior 

(SINAES), instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja idéia central é a melhoria 

da qualidade da educação superior. Para que o objetivo geral seja alcançado, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (1) Verificar se a Faculdade “X” cumpre com 

os procedimentos de autoavaliação conforme prevê a Lei do SINAES; (2) Investigar como a 

instituição operacionaliza a autoavaliação institucional; (3) Investigar como os gestores da 

instituição percebem a autoavaliação institucional; e (4) Investigar os resultados que a prática 

da autoavaliação institucional na Faculdade “X” traz para fins de tomada de decisão e 

melhoria dos processos. 
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Com base, pois, nesses pressupostos e nos requisitos da Lei em referência, este 

trabalho pretende investigar, por meio da técnica de estudo de caso, como a Faculdade “X” 

vem conduzindo e operacionalizando os seus procedimentos de autoavaliação institucional 

para, dessa forma, compreender a reflexividade dessa avaliação dentro da IES como 

mecanismo para apontar, avaliar e corrigir os problemas existentes, bem como medir o 

cumprimento dos objetivos dessa Lei e a sua eficácia no atendimento ao princípio 

fundamental do SINAES, que é a melhoria da educação superior. 
 

Considerando a sua adaptabildade e flexibilidade, a abordagem qualitativa 

constituiu, certamente, o caminho que permitiu esta pesquisadora chegar a um resultado que, 

de acordo com Güther (2002) apud Creswell (2007), melhor contribuirá para a compreensão 

do fenômeno pesquisado. Isso porque a pesquisa qualitativa define-se como 
 
“fundamentalmente interpretativa” (CRESWELL, 2007, p.186) e, além disso, o método 

qualitativo apresenta pressupostos que Flick, von kardorff e Steinke (2000) apud Creswell 
 
(2007) apresentam como bases teóricas fundamentais, a saber: “a) a realidade social é vista 

como construção e atribuição social de significados; b) a ênfase no caráter processual e na 

reflexão; c) as condições ‘objetivas’ de vida tornam-se relevantes por meio de significados 

subjetivos; d) o caráter comunicativo da realidade social permite que o refazer do processo de 

construção das realidades sociais torne-se ponto de partida da pesquisa." 
 

A observação direta e participante fez-se necessária ao longo de toda a pesquisa 

por permitir que, no papel de investigadora, não apenas observasse o comportamento dos 

participantes em suas atividades na Faculdade “X” e obtivesse dados, mas também, observada 

a conduta ética que o papel impõe e a coerência entre a observação e as questões objetivas da 

pesquisa, provocasse uma aproximação inicial com os sujeitos participantes, e o pesquisador, 

sendo ou não membro do grupo, passasse a participar da situação pesquisada. A discrição 

permeou a realização de todo o trabalho. 
 

O universo da pesquisa foi constituído dos gestores (diretores, coordenadores e 

gerentes) da Faculdade “X” que, em junho de 2009, totalizavam 20 pessoas. Trata-se de um 

universo muito grande para este estudo e considerá-lo em sua totalidade seria impossível. Por 

essa razão, foi estabelecida uma amostra intencional, ou seja, uma pequena parte dos 

elementos que compõem o universo, constituída de 10 gestores, a saber: 2 diretores, 6 

coordenadores e 2 gerentes. Portanto, participaram da pesquisa o Diretor Executivo e o 

Diretor Acadêmico, os coordenadores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
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Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Tecnologia, o Gerente de Comunicação e Marketing e o 

Gerente Administrativo. 

 
 

2 A REFLEXIVIDADE E A AUTOAVALIAÇÃO 
 
 
 

 

A autoavaliação institucional proposta pelo SINAES pressupõe a construção de 

um espaço dentro das IES destinado e aberto ao diálogo, um espaço que pretende intervir no 

pensar e no agir dos sujeitos envolvidos no processo avaliativo. E, nesse sentido, o diálogo 

exerce papel fundamental, pois é por meio da compreensão e da prática de uma avaliação 

dialógica que a comunidade acadêmica perceberá a sua importância - individual e coletiva – 

no ato de avaliar e de ser avaliada e assim perceberá a reflexividade inerente a esse processo. 
 

O autoconhecimento permite a descoberta da própria identidade. Essa identidade é 

encontrada por meio de ações, opiniões ou necessidades dos outros. Ou seja, é dando espaço 

para a reflexividade e, assim, permitindo o diálogo, que os sujeitos se conhecem e se 

permitem mudar. Por mudança, deve-se entender mudança de pensamento, de atitude, postura. 

E, nesse exercício, os sujeitos estarão praticando a reflexividade. 
 

Giddens (1991) contempla dois tipos de reflexividade: institucional e social. A 

reflexividade institucional representa uma forma de pensar intrínseca ao período histórico 

moderno, às instituições modernas. E de acordo com essa concepção, o autor acrescenta que 

nas culturas que precederam a era moderna, a tradição era valorizada porque perpetuava a 

experiência de gerações. A reflexividade existia subordinada às tradições. Essa concepção, se 

preservada, impossibilitaria a prática de um processo dialógico de autoavaliação. 
 

Com a transição para os tempos modernos, a reflexividade ganha um caráter 

diferente, “ela é introduzida na própria base da reprodução do sistema, de forma que o 

pensamento e a ação estão constantemente refratados entre si. ” (GIDDENS, 1991, p. 45). E é 

nesse sentido que Giddens justifica a reflexividade social: “um modo de vida”. Esse modo de 

vida sustenta a idéia de que 

 

... para se reproduzir, o sistema dá autonomia aos sujeitos, pede que estes façam 

escolhas. Mas quando o sistema interpela o sujeito, acaba por possibilitar 

transformações significativas na vida pessoal e até mesmo na vida pública de cada 

sujeito: “A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas 

sociais são constantemente examinadas e reformuladas à luz de informação 

renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim seu caráter. (GIDDENS, 

1991, p.45). 
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Giddens (1991, p.122) defende que a reflexividade reconhece os limites pessoais e 

preserva a individualidade. E essa idéia dialoga, com muita afinidade, com a 

institucionalização da autoavaliação proposta pelo SINAES. Ainda segundo Giddens, 

entender a autoavaliação pelo viés da reflexividade significa dizer que as relações entre os 

sujeitos (avaliados e avaliadores) até então baseadas na autoridade, são substituídas pelas 

relações de confiança e diálogo. E, nesse aspecto, chega-se à idéia mais polêmica do autor: 
 
“reconhecendo os limites da individualidade e possibilitando aos sujeitos práticas pautadas no 

diálogo e no respeito, a reflexividade é colocada como a solução para uma vida melhor. ” Isso 

quer dizer que Giddens acredita que numa sociedade “altamente reflexiva”, pode-se chegar a 

uma verdadeira democracia da vida privada, o que abrirá caminho para uma democratização 

da vida pública. 

 
 

3 CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA AUTOAVALIAÇÃO 
 

 

Os resultados obtidos por meio da entrevista realizada com os gestores 

selecionados apontaram caminhos que permitiram verificar se a Faculdade “X” cumpre com 

os procedimentos de autoavaliação conforme prevê a Lei do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES). 
 

A primeira pergunta objetivou conhecer se os entrevistados tinham conhecimento 

da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o SINAES e todos responderam que sim, 

que conhecem a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, com exceção da gerente administrativa. 

Posteriormente, buscou-se saber como foram definidos os representantes da CPA e quem eles 

representam. A maioria demonstra saber como os representantes da CPA foram escolhidos, 

outros, porém, desconhecem o critério. A coordenadora do curso de Direito responde: “os 

membros da CPA atual foram indicados pelos diretores executivo e acadêmico.”. A 

coordenadora do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos humanos pondera: “o 

critério não deveria ser indicação, mas sim eleição.”. A gerente de marketing declara: “A CPA 

tem diagnosticado muita dificuldade de encontrar voluntários dispostos a se candidatar e, 

assim, realizar, entre os pares, uma eleição”. O diretor acadêmico complementa: “a eleição 

seria uma forma mais democrática de constituição da CPA, mas a realidade da Faculdade “X” 

não permite esse procedimento ainda.”. O diretor executivo destaca: “outro problema que 

compromete a constituição da CPA é a difícil escolha e a participação de membros 

representantes da sociedade civil organizada”. Todos, com exceção da gerente administrativa, 
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têm conhecimento e discorrem sobre quem os membros da CPA atual representam: 

professores, alunos, corpo técnico-administrativo e sociedade civil organizada. Para os 

coordenadores de curso, a participação de membros da sociedade civil não é anunciada, tanto 

que eles não se lembram da participação de membros desse segmento. Dizem nunca ter visto. 

Quanto à indicação dos membros, os diretores e a gerente de marketing concluíram que os 

representantes da atual CPA foram indicados da seguinte forma: a coordenadora da CPA foi 

indicada pelos diretores (acadêmico e executivo) e os demais membros foram sugeridos e 

convidados pela então coordenadora. 
 

Com relação ao conhecimento dos documentos que legitimam a constituição da 

CPA, os entrevistados reconhecem a existência da portaria de nomeação dos membros, do 

regimento e do projeto da CPA, mas, com exceção dos diretores e da gerente de marketing, 

assumem que não conhecem esses documentos, nunca leram. 
 

A pergunta seguinte procurou saber se a CPA divulga os resultados da 

autoavaliação, todos declararam que sim. A gerente administrativa e os coordenadores de 

curso fizeram referência à avaliação aplicada em 2008.2, como se deram os resultados. Todos 

fizeram referência aos relatórios que a CPA produziu entregou a todos para conhecimento e 

tomada de ação. Mas também pontuaram que não há o devido interesse da comunidade pelo 

conhecimento desses resultados e que eles ainda não estão totalmente comprometidos com 

esses resultados e para as ações que esses resultados apontam. Por outro lado, também 

defendem que a CPA deve fazer uma divulgação mais ampla e ostensiva do seu trabalho, de 

forma a obrigá-los a usar os relatórios da CPA como ferramenta de gestão. 
 

Ao investigar, por meio da entrevista realizada, se a CPA desenvolve as ações 

previstas no processo avaliativo, os coordenadores de curso, especialmente, respondem que 

sim, com o que todos concordam. Comentam que a CPA, em seus relatórios, orienta ações por 

parte dos coordenadores de curso, pedindo, inclusive, a resposta também registrada. A gerente 

administrativa destaca a importância das ações da CPA como parte necessária para a 

sensibilização de todos os envolvidos. 
 
Analisando os dados coletados, vê-se que a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES), trouxe uma realidade nova para as 

Instituições de Ensino Superior (IES): a obrigatoriedade da prática sistematizada da avaliação 

institucional. A proposta dessa Lei é buscar assegurar, entre outras coisas, a integração das 

dimensões internas e externas, particular e global, somativa e formativa, quantitativa e 

qualitativa e os diversos objetos e objetivos da avaliação (BRASIL, 2004b). Para tanto, 
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buscou-se associar a concepção de avaliação à idéia de integração e de participação, a um 

processo que vincule a dimensão formativa a um projeto de sociedade comprometido com a 

igualdade e a justiça social. 
 

De acordo com a proposta da Lei 10.861, a avaliação institucional deve ser 

realizada como processo decorrente do projeto pedagógico e deve também ser entendida como 

estrutura de poder que age sobre os indivíduos, as instituições e os sistemas. A autoavaliação 

proposta pelo SINAES fundamenta-se na necessidade promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais (BRASIL, 2004b). 
 

Percebe-se, pelos dados coletados, que a autoavaliação instituída pelo SINAES, 

com o advento da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, tornou-se um desafio para instituições 

de ensino superior da rede pública e privada. Esse desafio impôs, no caso específico da IES 

pesquisada, a necessidade de esta se adequar a uma nova rotina, o que vem mudando a sua 

prática e contribuindo para a profissionalização da sua gestão. Sendo assim, é possível inferir, 

por meio dos relatos dos entrevistados, que o comportamento dos gestores da instituição está 

refletindo o que determina a Lei em referência, em seu Artigo 1º: 

 
 

Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 

com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes, nos termos do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. 
 
 

Nesse contexto, a preocupação da Faculdade “X”, evidenciada por seus gestores, 

em cumprir a lei demonstra uma reação positiva por parte dos mesmos, que estão 

compreendendo a importância da autoavaliação institucional e estão agindo favoravelmente a 

esta mudança. A presunção dessa mudança torna-se clara ao perceber que todos dialogam com 

a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. O fato de todos conhecerem a Lei em referência e 

sinalizarem que a instituição vem cumprindo com os procedimentos de autoavaliação 

institucional, leva-nos a concluir que esta instituição está atenta aos novos caminhos 

propostos para a educação superior e, assim, está agindo em conformidade com o que dispõe a 

Lei do SINAES. 
 

Outro aspecto que merece destaque é o conhecimento que todos os entrevistados 

demonstraram ter acerca da existência CPA, da sua constituição e das suas ações. O 
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seriedade e a devida importância os processos avaliativos previstos na Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004. 
 

Essa Lei, em seu Artigo 11, prevê a institucionalização da denominada Comissão 
 

Própria de Avaliação (CPA) “com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 
 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP)”. Essa comissão, instituída 

nos termos da Lei em cada IES, deve constituir uma preocupação da gestão no sentido de que 

se trata da comissão que, perante o MEC, é responsável por todo o processo avaliativo da IES. 

À CPA cabe, desde que tenha autonomia e sua identidade afirmada, criar e aplicar 

instrumentos de avaliação que auxiliarão os gestores em sua administração e apontarão o 

caminho que a IES deve trilhar. 
 

Quanto à composição dos membros da CPA, verificou-se que esta Comissão 

apresenta dificuldades quanto à escolha e à participação de membros da sociedade civil 

organizada. Outra fragilidade apontada refere-se à falta de conhecimento por parte dos 

gestores de como deve constituir-se, oficialmente, a CPA. Muitos não conhecem documentos 

importantes, que regem as ações desta Comissão, a exemplo do projeto e do regimento da 

CPA. Por outro lado, todos compreendem o papel dessa Comissão e a importância das suas 

ações para orientar a prática dos gestores e assim contribuir para alcançar uma das propostas 

fundamentais da Lei do SINAES: a melhoria da qualidade da educação superior. 
 

Cumprir a Lei e assim participar e praticar a autoavaliação é, de fato, uma 

exigência às IES. Nesse aspecto a instituição, por meio de seus gestores, demonstra que está 

atenta e, mais, demonstra que está cumprindo a Lei, tendo já inserido em sua rotina os 

procedimentos de avaliação interna por meio da CPA. A pesquisa nesta instituição também 

demonstrou que, embora cumprindo a Lei e promovendo as ações necessárias, a autoavaliação 

coordenada pela CPA não tem se revelado uma tarefa simples ou fácil, haja vista a ausência 

da cultura de avaliação no ambiente interno desta IES. Por outro lado, a Lei é clara e está 

posta para ser cumprida, o que significa que as IES, e de forma específica a instituição, 

precisam se adaptar a essa realidade e inserir a autoavaliação institucional como instrumento 

capaz de orientar as suas práticas. 
 

A autoavaliação configura-se como um importante e necessário instrumento de 

autoconhecimento das IES e é responsável, dentre outros resultados, pela melhoria da 

qualidade da educação superior e, portanto, do ensino, pela expansão da sua oferta e aumento 

da sua eficácia institucional. É por meio da autoavaliação que a IES busca o 
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autoconhecimento e, com base nele, constrói e desenvolve o seu planejamento estratégico e 

pode assim criar e experimentar o verdadeiro modelo de uma administração estratégica. Do 

contrário, sem o autoconhecimento, torna-se difícil pensar e planejar estrategicamente e esse 

comportamento configurar-se-á como ameaça à permanência da IES em um mercado cada vez 

mais competitivo. 

 
 

4 CONDUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 
 

 

Para compreender como a Faculdade “X” conduz os processos de autoavaliação, a 

entrevista proposta e realizada com os gestores selecionados buscou respostas para as 

seguintes questões: A Faculdade “X” realiza avaliações institucionais internas? Como? Existe, 

na Faculdade “X”, a cultura da autoavaliação? A autoavaliação realizada na Faculdade “X” 

pela CPA tem caráter formativo ou punitivo? A autoavaliação proposta pela CPA permite 

reflexão? 
 

Quando indagados se a Faculdade “X” realiza avaliações institucionais internas, 

todos declararam que sim. Mas fazem observações em relação a essa prática. O diretor 

acadêmico resume as dificuldades encontradas por ele na gestão anterior, momento em que 

fora coordenador da CPA: “o funcionamento da comissão era comprometido, pois o trabalho 

recaia apenas sobre mim; os envolvidos no processo avaliativo não apoiavam as ações da 

CPA; o número de alunos, por exemplo, que respondia ao questionário de autoavaliação era 

pequeno; e, ainda, o gestor da instituição nesse período não se mostrava preocupado com a 

realização da avaliação interna. ”. O diretor faz esse desenho diacrônico para mostrar que o 

momento atual é diferente do apresentado e experimentado por ele, pois, assim constata, a 

gestão atual apóia as ações da CPA. Pelo exposto, entende que a CPA está no caminho certo, 

embora algumas dificuldades ainda existam e comprometam a realização das avaliações 

internas. 
 

Com relação à existência da cultura da autoavaliação na Faculdade “X”, todos os 

entrevistados reconhecem o trabalho realizado pela CPA, o esforço em institucionalizar a 

cultura da autoavaliação, mas que não existe ainda essa cultura implantada. Os entrevistados 

destacam que nem todos os envolvidos respondem ao questionário aplicado, não 

demonstrando, dessa forma, interesse pelo processo da avaliação interna. A gerente de 

marketing esclarece que o termo envolvido se refere a gestores, alunos, professores e 

funcionários. Os coordenadores de curso ainda complementam e lembram que nem todos os 
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professores estão preparados para serem avaliados, falta a alguns maturidade. A gerente 

administrativa também destaca que grande parte dos funcionários subordinados a ela 

apresentam dificuldades em compreender a autoavaliação. Recorda a última ação da CPA, na 

denominada semana da CPA, quando esta Comissão se reuniu com os funcionários para falar 

dos processos da CPA e aplicar o questionário. Conclui que essa ação contribuiu para a 

compreensão e maior participação dos funcionários, que ainda temem o processo avaliativo. 

Os diretores manifestam-se declarando e lamentando a resistência que ainda existe por parte 

dos envolvidos no processo da autoavaliação, mas declaram que implantar uma cultura não é 

tarefa simples. 
 

Em seguida, esta pesquisadora quis saber se a autoavaliação realizada na 
 

Faculdade “X” pela CPA tem caráter formativo ou punitivo. Todos responderam que a 

autoavaliação aplicada tem caráter formativo e que seus resultados colaboram muito com as 

decisões a serem tomadas. Os coordenadores destacam os benefícios da autoavaliação para o 

acompanhamento e implantação de melhoria dos processos pedagógicos. Mas também 

destacam a falta de conhecimento dos alunos sobre o questionário aplicado no que diz respeito 

à exposição. Há alunos que temem ser identificados, reconhecidos e que isso conduza a uma 

punição. Os diretores lamentam a falta de consciência de alguns professores, que não 

colaboram com o processo da autoavaliação e dos alunos que ainda resistem ao processo. 
 

A IES não pode esquecer os seus compromissos com a sociedade, a quem deve 

prestar contas. Uma das formas de prestar contas é informando à sociedade e ao MEC o 

trabalho que vem desenvolvendo considerando o atendimento às dimensões previstas para a 

oferta dos seus serviços ou produtos. Essa prestação de contas, entretanto, pressupõe que a 

IES estabeleça uma relação dialógica com todos os envolvidos (mantenedores, gestores, 

professores, alunos, funcionários, sociedade) e cumpra os seus compromissos de 

responsabilidades sociais e, assim, a Lei. 
 

A Faculdade “X”, por meio da sua gestão, tem se apresentado como uma 

instituição que vem buscando a melhoria dos serviços educacionais. Mas se encontra num 

cenário, que é o contexto histórico, político e social brasileiro, em que o empreendimento 

educacional ainda é vítima do amadorismo e, até mesmo, pouco conhecido. Rocha (2008) 

afirma que “O setor educacional, especialmente as IES, atua em um ambiente desconhecido, 

tendo que utilizar práticas que, embora muito utilizadas por setores habituados com a 

concorrência, não faziam parte do dia-a-dia destas instituições. Uma destas práticas é a da 

avaliação. ”. 
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Diante do exposto, é permitido afirmar que a autoavaliação instituída pela Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o sistema nacional de avaliação da educação 

superior é de um lado recente e de outro determina mudanças significativas na cultura das 

IES. A Faculdade “X” constitui-se em uma dessas Instituições que também vivencia um novo 

modelo de gestão, em que uma nova cultura precisa ser implantada, que é a cultura da 

avaliação institucional interna. Embora cumpra com os procedimentos da autoavaliação 

instituídos em lei e tenha constituída, conforme também determina a lei, a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), vê-se que esta Comissão, segundo informam os gestores entrevistados, 

mesmo contando com apoio do dirigente maior da instituição, ainda assim enfrenta muitas 

dificuldades para realizar os procedimentos avaliativos internos de acordo com o planejado. 
 

Um dos aspectos positivos observados por meio dos dados coletados é o fato de a 
 

Faculdade “X”, representada pela CPA, preocupar-se com a melhoria da educação superior 

oferecida. Essa preocupação revela-se no esforço ou empenho da CPA em aplicar os 

questionários de autoavaliação a todos os participantes da comunidade acadêmica e em 

promover reuniões com todos os envolvidos com o propósito de sensibilizá-los e garantir a 

sua participação no processo avaliativo. Considerando os relatos, está evidente que a 
 
Faculdade “X” está evoluindo nas suas práticas de avaliação institucional interna, ainda que a 

cultura da avaliação não esteja implantada. 
 

Outro fator que, de acordo também com o posicionamento dos entrevistados, está 

interferindo ou comprometendo o trabalho da CPA é a insegurança que muitos dos envolvidos 

apresentam com relação aos instrumentos de avaliação. Essa insegurança revela certa 

imaturidade do grupo, que precisa ser preparado para avaliar e ser avaliado. Por essa razão, 

embora os gestores tenham concordado que a autoavaliação realizada e conduzida pela CPA 

tenha caráter formativo, percebe-se, nesse aspecto, certa contradição, justificada pela 

insegurança existente nos grupos quando estão em situação de avaliação. 
 

Sendo assim, seria adequado que a CPA desenvolvesse ou fortalecesse as suas 

ações ou estratégias de sensibilização, buscando ser ainda mais transparente com os 

envolvidos. Outra opção poderia ser a reflexão sobre os instrumentos de avaliação aplicados, 

verificar se continuam atendendo às necessidades da comunidade. Dar maior conhecimento e 

segurança todos sobre o caráter ético e sigiloso dos questionários aplicados. E, além disso, 

deixar claro que, como afirma Dias Sobrinho (2003, p. 25), “Não se trata de uma avaliação 

meramente somativa, mas também formativa, na medida em que opera um controle da 

qualidade do processo enquanto ele se desenvolve.”. 
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Vê-se que a Faculdade “X” está caminhando em favor do que determina a Lei do 

SINAES, mas depara-se com uma realidade conflitante, que dificulta as ações da CPA e 

compromete os seus resultados: a resistência, ainda que menor em relação à gestão anterior, à 

prática da autoavaliação institucional. 
 

A autoavaliação, conforme propõe o SINAES, não deve ser praticada como 

instrumento de controle burocrático, ou mero instrumento de regulação, que ignora o princípio 

da autonomia e dos valores democráticos e impossibilita a prática de um modelo de gestão 

democrática e participativa. Deve, sim, constituir um processo de busca do autoconhecimento, 

capaz de conduzir a instituição ao necessário e planejado desenvolvimento. Além disso, deve 

servir de instrumento de gestão no sentido de direcionar as práticas pedagógicas e 

administrativas da instituição, observadas todas as suas dimensões. 
 

Se por um lado existe a Lei que, a partir de 2004, instituiu a obrigatoriedade da 

autoavaliação institucional nas IES, por outro lado, o contexto histórico em que se insere a 

educação brasileira não é favorável culturalmente a uma política de avaliação. Essa 

constatação significa que as IES podem estar enfrentando dificuldades para realizar os seus 

procedimentos avaliativos, mas essa possível dificuldade deve ser entendida como desafio 

para, de fato, as IES buscarem o autoconhecimento e, em conseqüência, o seu 

desenvolvimento e a melhoria do ensino. 
 

Sem chance de ser um “faz de conta”, a instituição que não se comprometer com 

os procedimentos da autoavaliação, que não buscar implantar a cultura da avaliação, terá sua 

existência ameaçada, começará a ter problemas diversos, a saber: problemas com o MEC por 

não cumprir questões de regulação e descumprir a Lei; problemas com os discentes, por não 

lhes oferecer um ensino de qualidade e problemas com a sociedade por não estar preocupada 

com os profissionais que está formando e inserindo no mercado de trabalho, dentre outros. 
 

Oliveira destaca a importante contribuição da avaliação institucional, os seus 

resultados quando devidamente praticada na instituição: 

 

 

A escola que passa por um processo avaliativo sério e participativo descobre sua 

identidade e acompanha a sua dinâmica. Muita coisa aprende-se com esse processo. 

Mas o que fica de mais importante é a vivência de uma caminhada reflexiva, 

democrática e formativa. Todos crescem. Os dados coletados mudam, mas a 

vivência marca a vida das pessoas e renova esperanças e compromisso com um 

trabalho qualitativo e satisfatório para a comunidade escolar e para a sociedade. 

Avaliação Institucional é, portanto, um processo complexo e não há, pronto para 

consumo, um modelo ideal e único para as escolas. Ela precisa ser construída. É o 

desafio de uma longa caminhada possível e necessária. (OLIVEIRA, 2008 apud 

FERNADES, (2002, p.140). 
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A Faculdade “X” traduz-se em um exemplo de IES que, por meio da sua 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), está avançando em suas práticas de autoavaliação, 

conforme prevê o SINAES. Entretanto, o cenário sócio-político brasileiro e diversas pesquisas 

apontam para a necessidade de mudança por parte de muitas instituições de ensino superior. 

Por essa razão, faz-se necessário o despertar das IES e, neste caso, da Faculdade “X” para um 

(re)posicionamento das suas práticas avaliativas e também do seu modelo de gestão a fim de 

que desenvolvam ações que, de acordo com Oliveira (2008) “busquem o aprofundamento do 

conhecimento sobre a escola e a melhoria da qualidade do ensino...”. 

 
 

5 PERCEPÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO POR PARTE DOS GESTORES 
 

 

Para compreender a percepção dos gestores em relação à autoavaliação, buscou-se 

saber dos entrevistados se a autoavaliação proposta pela CPA permite a reflexão; como o 

gestor percebe a autoavaliação na Faculdade “X”; e se os resultados da autoavaliação 

institucional são utilizados por ele para orientar as suas práticas. 
 

Ao serem indagados sobre o modo como percebem a autoavaliação institucional, 

todos concordam que esta é indispensável ao desenvolvimento da instituição e de suas 

práticas pedagógicas. Funciona como um termômetro para medir e controlar a situação 

existente e, com base nesse diagnóstico, agir. 
 

Ao questionar se a autoavaliação proposta pela CPA permite a reflexão e se os 

seus resultados são utilizados por ele, gestor, para orientar as suas práticas, todos declaram 

que sim. O diretor executivo destaca o esforço da CPA em fundamentar e propor ações de 

melhoria e comenta: “a CPA propõe reuniões, ao final de cada processo avaliativo, comigo e 

com os demais mantenedores e, nessas reuniões, esta Comissão apresenta e discute os 

relatórios, propõe as ações (de curto, médio e longo prazos), sempre considerando os 

indicadores de avaliação do MEC e as melhorias necessárias da qualidade da educação 

ofertada.”. 
 

O diretor em referência compara a atuação da CPA com a atuação de uma consultoria e 

entende o seu trabalho como muito positivo para a Faculdade “X”. O diretor acadêmico faz 

referência ao período de atuação da atual CPA e pontua que, embora seja um período curto, já 

é possível constatar resultados positivos. Conclui que a CPA está conduzindo bem os 

trabalhos, as ações, mas, reitera que o tempo de atuação é curto. Os gestores comentam que os 

resultados da autoavaliação promovem procedimentos de correção dos atos administrativos, 

 

55 

Revista Independência, v.01, n.01, p.65‐81, Jan./Jun. 2016. 
 



 

 

administrativo-acadêmicos e até mesmo pedagógicos, contribuindo, portanto, para o 

gerenciamento dos processos, departamentos e diretorias. 
 

Foi perguntado também se os resultados da autoavaliação institucional são 

utilizados para orientar as práticas de gestão e todos os entrevistados, especialmente, os 

coordenadores de curso, respondem que nem sempre os resultados da autoavaliação são 

usados como instrumento de gestão. Destacam que estão começando a desenvolver essa 

cultura, embora todos concordem que a autoavaliação seja realmente um excelente 

instrumento de gestão. A gerente administrativa reconhece que os relatórios da CPA 

compõem instrumentos e documentos determinantes de suas ações, considera que eles 

retratam a realidade existente, os pontos fortes e fracos, as sugestões de melhoria a serem 

implantadas, mas que, assim defende, por falta mesmo de cultura interna, ainda não faz o 

devido uso dessas informações como ferramenta para sua gestão. Traduz esse relatório como 

um canal de relacionamento excelente entre a área administrativa e a acadêmica. Por meio 

dele, afirma a gerente, consegue visualizar e compreender melhor as necessidades da área 

acadêmica. Todos os entrevistados revelam-se favoráveis à idéia de que a autoavaliação 

institucional deve funcionar como instrumento de gestão. 
 

Os gestores entrevistados mostram-se conscientes da importância da 

institucionalização dos procedimentos da autoavaliação institucional. Esse posicionamento, 

além de evidenciar um processo de reflexão, dialoga com o propósito da Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004 que, em seu Artigo 3º, anuncia o objetivo da avaliação das instituições de 

educação superior: “...identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais...” 
 

Na entrevista realizada, percebe-se que os atores acadêmicos interagem com a 

CPA, constituindo assim uma relação de diálogo, por meio do qual os envolvidos se entendem 

e se organizam. De acordo com Ribeiro e Marchiori (2008), o caráter dialógico nas 

organizações considera que a reflexividade, tal como proposta por Schon (1983) apud Ribeiro 

e Marchiori (2008, p. 3), pode contribuir nos processos de criação de sentido através das 

experiências interativas originadas nos diálogos organizacionais. 
 

Dessa forma, pode-se afirmar que o trabalho proposto e apresentado pela CPA à 

comunidade acadêmica da Faculdade “X” está, por meio da sua equipe de gestores, refletindo 

a importância de se investir em diálogos organizacionais como caminho para praticar a 

reflexividade no processo da autoavaliação institucional. 
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Para melhor compreender a importância do diálogo como viés da reflexividade 

nos processos da autoavaliação institucional na Faculdade “X”, cabe considerar o que Bakhtin 

diz sobre o uso do termo diálogo: 

 
 

O diálogo, no sentido mais estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas, pode-se 

compreender a palavra diálogo num sentido amplo, isto é, não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação 

verbal de qualquer tipo. (BAKHTIN, 1992 apud RIBEIRO;MARCHIORI, 2008, 

p.4). 
 

 

Assim, como defendem Ribeiro e Marchiori (2008), afirmar a natureza dialógica 

na comunicação organizacional é entender que existem variados tipos de signos e seus 

arranjos passam por permanentes deslocamentos retroalimentando-se nas seqüências 

intertextuais/interdiscursivas que funcionam nos contextos histórico-sociais das organizações 

como fontes dialogicamente produtoras de interação, interatividade e sentido. 
 

Nesse sentido, a Faculdade “X”, ao defender a prática do diálogo e da reflexão 

está colaborando com o desenvolvimento da instituição, pois “A organização passa a ser 

entendida, assim, como uma forma social criada e mantida pelas manifestações reflexivas as 

quais retificam as práticas dos seus membros. ” (RIBEIRO; MARCHIORI, 2008, p. 3). 
 

Percebe-se que a equipe de gestores da Faculdade “X” reconhece que a proposta 

da autoavaliação institucional instituída em lei e conduzida pela CPA configura-se como 

eficaz instrumento de gestão, mas ainda existe uma distância entre o discurso e a prática, entre 

o diálogo e a ação, entre a ação e prováveis respostas a essa ação. Importante destacar que a 

ação deve ser entendida como aquilo “que um agente pode fazer” (RIBEIRO e MARCHIORI 
 
2008, p. 2). 
 

 

6 RESULTADOS DA PRÁTICA DA AUTOAVALIAÇÃO PARA A GESTÃO DA IES 
 

 

Para concluir a sua compreensão acerca da reflexividade da autoavaliação 

institucional na Faculdade “X”, esta pesquisadora quis saber dos seus entrevistados se existe 

discussão sobre os resultados após a autoavaliação institucional; se a autoavaliação 

institucional conduzida pela CPA permite identificar pontos críticos na estrutura, organização 

e funcionamento da instituição; e se a autoavaliação realizada na Faculdade “X” fortalece as 

relações de cooperação entre os diversos atores acadêmicos. 
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Quando indagados se a autoavaliação institucional realizada na Faculdade “X” 

fortalece as relações de cooperação entre os diversos atores acadêmicos, todos os 

entrevistados concordaram. Mas o estabelecimento, assim dizem, dessas relações não está 

devidamente instituído. Acreditam que devido ao fato de ainda não existir implantada a 

cultura da autoavaliação institucional, a comunidade acadêmica manifesta sinais de 

resistência, o que compromete os resultados dos procedimentos avaliativos. 
 

Ao querer saber se há discussão sobre os resultados após a autoavaliação, os 

entrevistados comentam que a CPA propõe as discussões, convidando os grupos para as 

reuniões. Comentam a importância desse momento, mas também destacam a necessidade de 

maior incentivo e mais envolvimento, participação nessas discussões. Os entrevistados 

fizeram seus depoimentos sobre os resultados da autoavaliação. O diretor acadêmico destaca 

que sempre utiliza os resultados da autoavaliação no dia-a-dia da sua gestão. Uma das ações 

destacadas por este diretor é a sua reunião com os coordenadores de curso para discutir o 

perfil e o desempenho do corpo docente. 
 

Ao serem indagados se a autoavaliação institucional conduzida pela CPA permite 

identificar pontos críticos na estrutura, organização e funcionamento da instituição, todos 

confirmam. O diretor acadêmico destaca a riqueza de informações que esses questionários 

produzem e que, em sua gestão, muito se vale dos resultados da autoavaliação para 

diagnosticar a situação existente e, assim, tomar as ações necessárias para assegurar a 

qualidade da educação. 
 

Diante dos dados coletados, percebe-se a disposição, interesse dos gestores em 

participar das discussões acerca dos resultados da autoavaliação institucional e utilizar esses 

resultados para orientar a sua gestão. Existe, pois, o esforço, a ação de alguns, mas essa ainda 

não é uma prática consolidada. E, por não ser uma prática consolidada, compromete a relação 

de cooperação entre os diversos atores acadêmicos. 
 

Essa constatação descreve o funcionamento da reflexividade, em que uma ação ou 

ausência de ação de um agente resvala ou compromete a ação de outro, deixando o trabalho 

de todos comprometidos. Essa constatação também denota pouca interação entre os atores 

acadêmicos, o que também está comprometendo o alcance ou cumprimento dos objetivos da 

Lei do SINAES. 
 

Se a visão de todos os envolvidos não for sistêmica, a ação reflexiva que subjaz ao 

trabalho de cada um vai produzir um efeito que se prolongará ou se estenderá a todos os 
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setores e dificultará o caminho da Faculdade “X” rumo aos propósitos da Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que, em seu Artigo 2º, propõe-se a assegurar 

 

 

I - avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 

integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de 

seus cursos; II - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 

processos avaliativos; III - o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de 

cursos; IV - a participação do corpo discente, docente e técnico administrativo das 

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações. 
 
 

Diante dos dados coletados, percebe-se que existe o exercício de uma 

interpretação reflexiva, que, segundo Ribeiro e Marchiori (2008), implica examinar a 

informação, contextualizá-la em vários níveis de análise descobrindo vários insights sobre os 

fenômenos. Nesse processo, os gestores tornam-se co-criadores de informação e tomam 

decisões compartilhadas com seus pares produzindo uma rede de significados e sentidos. Esse 

trabalho, entretanto, está sendo realizado parcialmente, isto é, apenas por alguns gestores. 

Assim, fica claro que a prática reflexiva que a autoavaliação institucional realizada na 
 
Faculdade “X” propõe está comprometida, pois alguns atores acadêmicos, desprovidos dessa 

prática, mostram-se presos ao sistema, à sua rotina fixa de trabalho, não apuram os resultados 

da autoavaliação, reduzindo, dessa maneira, a sua capacidade crítica para desenvolver ações 

criativas e inovadoras. Sendo assim, a prática reflexiva traduz-se como um dos exercícios a 

serem adotados pelos envolvidos nos processos da autoavaliação institucional da Faculdade 
 
“X” como forma de mudar as rotinas e fortalecer e profissionalizar a gestão desta Faculdade 
 

“X”. 
 

Enfim, como afirmam Ribeiro e Marchiori (2008), uma prática reflexiva metódica 

inscreve-se nos discursos, como uma rotina. Essa rotina não deve, porém, ser confundida com 

uma zona de conforto. Os gestores devem permanecer atentos, mobilizar, envolver toda a 

comunidade no desafio do pensar coletivamente sobre os resultados da autoavaliação 

institucional apresentados para, a partir daí, e de forma planejada e organizada, analisar, 

compreender, fazer opções, tomar decisões e agir. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), foi responsável por uma mudança muito significativa nas 

rotinas de trabalho das Instituições de Ensino Superior (IES), sejam elas públicas ou privadas. 
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Dada essa realidade e as resistências encontradas, discutir a avaliação institucional tornou-se 

uma atividade necessária, fundamental e de grande importância especialmente, para os 

gestores educacionais, pois, como afirma Gadotti apud Oliveira (2008) (...) Não se constitui 

numa prática constante. Ela é algo a ser instituído num instituinte onde não existe muita 

cultura da avaliação (...). Sendo assim, a tarefa das IES é, no mínimo, desafiadora e justifica-

se por diversas razões, dentre as quais a determinação em Lei da obrigatoriedade dos 

procedimentos de avaliação interna e externa e a necessidade de implantar a cultura da 

avaliação compreendendo o verdadeiro lugar da avaliação. Nesse contexto, as instituições 

precisam conscientizar-se de que a avaliação não mais pode ser tratada ou praticada como 

instrumento de controle burocrático, que boicota a autonomia e a afirmação da identidade. 
 

Diante  dessa  realidade,  apresentada  pelo  SINAES,  cabe  às  IES  o  esforço  de 
 

“compreender a avaliação de maneira completa e complexa, num contexto de busca contínua 

da qualidade e do aperfeiçoamento da instituição de ensino. ” (OLIVEIRA, 2008). Sobre essa 

questão, Dias Sobrinho afirma que 

 

 
A avaliação institucional ultrapassa amplamente as questões das aprendizagens 

individuais e busca a compreensão das relações e estruturas. (...) é importante 

destacar que essas relações ou processos e as estruturas que engendram são públicos 

e sociais. É exatamente este caráter público e social de qualquer instituição escolar, 

independente de sua forma jurídica, que impõe com maior força e mais urgência a 

necessidade da avaliação institucional. Tendo em vista que esses processos são 

públicos e por ser uma instituição social, criada e mantida pela sociedade, a 

universidade (doravante me limitarei a ela) precisa avaliar-se e tem o dever de se 

deixar avaliar para conhecer e aprimorar a qualidade e os compromissos de sua 

inserção. (SOBRINHO, 1995 apud OLIVEIRA, 2008). 
 

 

Percebe-se, neste estudo, que a autoavaliação institucional reflete um tema 

intrigante e curioso, haja vista seus muitos usos e efeitos, sua enorme relevância social e, por 

outro lado, o desconhecimento por parte de gestores de instituição de ensino superior dos 

procedimentos de avaliação e as dificuldades encontradas para implantar a cultura da 

avaliação interna. Além desse aspecto, cabe considerar as condições de produção em que a 

avaliação ocorre para melhor compreender que os efeitos produzidos pelas diferentes 

avaliações, em seus diferentes contextos, como afirma Dias Sobrinho (2003, p. 92), não são 

unívocos (...) não podemos dizer que tanto faz esta ou aquela avaliação, ou que é indiferente 

fazê-la ou não. 
 

Autoavaliação  institucional  deve  e  precisa  ser  entendida  como  um  processo dialógico, 

que pressupõe o eu e o outro. A importância da concepção de avaliação como espaço para o 

diálogo justifica-se em função de este ser o caminho para a reflexividade.  Mas 60 



 

 

esta pesquisa demonstrou que não tem sido tarefa fácil para os sujeitos envolvidos no 

processo avaliativo agir reflexivamente, pois, para isso, é necessário instaurar discurso e 

prática coerentes e dialógicos e compreender que “a reflexividade pode ser considerada como 

um processo que possibilita à consciência voltar-se sobre o que foi dito, feito ou projetado, 

avaliando a si mesma e as outras influências no contexto de realização do processo. ” 
 
(RIBEIRO E MARCHIORI, 2008). 
 

Nesse sentido, a reflexividade pode ser considerada como uma estratégia para que 

os gestores dialoguem, percebam as condições em que o discurso se realiza, reconheça os 

diversos papéis desempenhados dentro da instituição e, nesse exercício de reflexão, estes não 

só tomem consciência de suas ações, mas percebam a extensão dessas ações e assim 

reconheçam que existem, no mínimo, dois lugares: o seu próprio e o do outro. 
 

Vê-se, por este estudo, que a Faculdade “X”, por meio da sua CPA, vem tentando 

implantar a cultura da autoavaliação, o que demonstra que esta IES está cumprindo os 

procedimentos da autoavaliação instituídos pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Além 

disso, esta Comissão apresenta-se como atuante, desenvolvendo, de fato, o trabalho proposto 

em Lei, uma vez que está atenta ao envolvimento e participação de toda a comunidade 

acadêmica no processo da busca pelo autoconhecimento. 
 

Comprovou-se que a CPA prevê, em suas ações, as etapas de preparação, 

sensibilização, desenvolvimento e balanço crítico. Essas etapas sugerem e mostram ações 

articuladas, integradas, em que todos avaliam e são avaliados e mostram, principalmente, que, 

nesse processo, todos têm a oportunidade de avaliar e ser avaliados e, ainda, o que destacamos 

como de grande relevância, refletir sobre suas avaliações. Essa reflexão, caminho para a 

reflexividade do processo da autoavaliação, permite que todos os envolvidos tomem 

consciência da realidade institucional e, assim, nesse exame ou tomada de consciência, 

revejam as suas práticas e, se for o caso, mudem o seu planejamento estratégico, a sua gestão, 

as suas ações, enfim. 
 

O comportamento acima descrito revela maturidade por parte da equipe de 

gestores da Faculdade “X”, o que deixa evidente a importância da autoavaliação institucional 

para o desenvolvimento da instituição e, ainda, que esse desenvolvimento apenas se torna 

possível em razão do viés da reflexividade, pois a realidade institucional não mudaria se a 

autoavaliação não desse espaço para a reflexividade. 
 

A autoavaliação, no sentido em que está sendo praticada na Faculdade “X”, 

permite que todos reflitam sobre as suas ações, as extensões ou conseqüências destas para o 
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alcance de melhores resultados, ou dos resultados previstos. Mas, por outro lado, a avaliação 

interna ainda não se apresenta como cultura institucional, isso porque muitos membros da 

comunidade acadêmica ainda resistem ao processo de avaliar e de ser avaliado, faltando-lhes, 

pois, maturidade. 
 

Considerando o histórico desta IES com relação ao cumprimento dos 

procedimentos da autoavaliação institucional, vê-se pelo depoimento específico do diretor 

acadêmico atual o registro dessa dificuldade. Isso porque, embora constituída nos termos da 

lei, o trabalho da CPA anterior (2004-2006) ficou comprometido em função da falta de 

envolvimento dos seus membros e da própria comunidade acadêmica, que não participava dos 

processos avaliativos satisfatoriamente. 
 

Nesse caso e, mesmo considerando as melhorias, mudanças positivas, a Faculdade 
 

“X”, por meio da CPA, deve insistir, ou melhor, continuar insistindo na institucionalização da 

cultura da autoavaliação. O discurso do diretor acadêmico ratifica essa necessidade: “embora 

maior em comparação com avaliações anteriores, a participação dos atores acadêmicos nos 

questionários de autoavaliação ainda precisa aumentar. ”. Para isso, então, sugerimos que a 

CPA procure sensibilizar, ainda mais, todos os membros da comunidade sobre a importância e 

os benefícios da avaliação interna e elabore as estratégias necessárias ou adequadas a este fim. 

 
 

Esse, porém, não se revela um trabalho de resposta imediata, por isso, daquilo que 

verificamos na Faculdade “X”, podemos concluir que a equipe está no caminho para alcançar 

os resultados previstos, para atender aos objetivos do SINAES, dentre os quais destacamos a 

melhoria da qualidade da oferta da educação superior. 
 

A reflexividade da autoavaliação na Faculdade “X” ficou comprovada pelo 

diagnóstico das entrevistas realizadas e pelos documentos analisados, a saber: regimento e 

projeto da CPA, atas da CPA, atas da direção acadêmica, relatórios de autoavaliação, dentre 

outros. Os gestores, em sua maioria, orientam as suas práticas pelos resultados da 

autoavaliação conduzida pela CPA, mas o fazem ainda de forma incipiente. Não é visível para 

os atores acadêmicos. O fato de os resultados da autoavaliação, transformados em relatórios 

organizados pela CPA, serem apresentados, discutidos e divulgados à comunidade acadêmica 

representam um requisito de grande relevância para que todos os envolvidos, especialmente 

os gestores, comprometam-se com os resultados diagnosticados e planejem ações de melhoria. 
 

Esta pesquisa permite-nos concluir que o exercício da reflexividade da 

autoavaliação na Faculdade “X” vem sendo realizado e vem, com isso, contribuindo para a 
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profissionalização da gestão, que demonstra utilizar os resultados da avaliação interna como 

instrumento de gestão. Por outro lado, essa prática precisa estar consolidada na prática de 

todos os gestores, estendendo-se a todos os membros da comunidade acadêmica. 
 

Diante do exposto, vê-se que “A teoria reflexiva é uma perspectiva que se 

preocupa com os caminhos que os humanos podem agir em conjunto, coletivamente; gerando 

significado para seus caminhos nas organizações e produzindo novos significados e sentidos 

compartilhadamente.” (MCAULEY, 2007 apud RIBEIRO e MARCHIORI, 2008, p. 12). 
 
Sendo assim, “...a reflexividade proporciona percepções, explanações, invenções e soluções 

para os novos problemas que práticas inovadoras possam apresentar (SCHON, 1983 apud 
 
RIBEIRO e MARCHIORI, 2008, p. 12). 
 

Compreender a reflexividade como processo inerente à autoavaliação institucional 

denota experiências de reflexões que enriquecem o repertório do gestor e prepara-o para lidar 

com as diversas situações apresentadas e antecipar-se a muitas delas. E, nesse exercício de 

autoavaliação, determinar-se a promover as ações necessárias e responsáveis de melhoria da 

educação superior. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA EM  

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Vera Lúcia dos Santos
1 

RESUMO 

 

Este artigo pretende analisar a estratégia competitiva da Educação a Distância nas Instituições de Ensino 

Superior. Para tal, é estudada a evolução da educação à distância e o seu desempenho na última década, com 

ênfase no conhecimento que é o grande diferencial competitivo. A Educação a Distância se apresenta como uma 

possibilidade que vem ao encontro dessa nova realidade da educação contemporânea. O objetivo deste artigo 

consiste em perceber porque é estratégica a qualidade de ensino, na modalidade de EAD, a partir da análise de 

uma IES privada, analisando quais as estratégias mais eficientes para o seu desenvolvimento. Utilizou-se uma 

pesquisa qualitativa, tendo como técnica a entrevista com os profissionais da IES privada – Centro Universitário 

Estácio da Bahia, que compõe o Pólo de EAD, de Salvador-BA. A preocupação com o tema é diante da expansão 

que a modalidade tem ganhado cada vez mais credibilidade, no mercado do ensino superior, portanto é uma 

tendência inevitável para o futuro da educação mundial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância. Estratégia. Ensino Superior. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the education of competitive strategy in the Distance Higher Education Institutions. 

To this end, it is studied the evolution of distance education and their performance in the last decade, with an 

emphasis on knowledge that is the great competitive advantage. Distance Education is presented as a possibility 

that comes to meet this new reality of contemporary education. The purpose of this article is to understand why 

strategic teaching quality in distance education mode, from the analysis of a private institution, analyzing what 

the most effective strategies for their development. We used a qualitative research, with the technical interview 

with the professionals of private HEIs - Estacio University Center of Bahia, which makes up the ODL Pole, 

Salvador-BA. Concern about the issue is on the expansion mode has gained increasing credibility in the higher 

education market, so it is an inevitable trend for the future of global education. 

 

KEY-WORDS: Distance Education. Strategy. Higher education. 
 

 

INTRODUÇÃO: Referências Conceituais 

 

1.1 NOS CAMINHOS DO CONHECIMENTO 

 

A educação no mundo inteiro está passando por uma grande transformação. As buscas 

pelo conhecimento e pela qualificação profissional passaram a ser fundamentais para a 

competição e inserção no mercado de trabalho. 
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Em função disto, houve crescimento da Educação a Distância nas Instituições de 

Ensino Superior para atender as pessoas que, por algum motivo, não tiveram chances de 

adquirirem formação superior, se tornarem mais qualificadas para enfrentar o mercado de 

trabalho. 
 

Com estas transformações e exigências do mundo e do mercado de trabalho, EAD, que 

existe desde 1923, no Brasil, ressurgiu e sofreu transformações para atender pessoas que, por 

diferentes motivos, não puderam completar sua formação e outras que graduaram e 

necessitam de especialização. No Brasil, EAD tem-se se tornado uma modalidade de ensino 

em larga expansão, nas instituições públicas e privadas de Ensino Superior. 
 

Um fator que contribuiu para a expansão da EAD nas IES foi o notável crescimento 

em meados dos anos 90, da rede mundial de computadores, a internet, que se transformou no 

meio principal de convergência de todas as tecnologias educacionais de informação e de 

conhecimento por serem digitais. 
 

A Educação a Distância (EAD) é utilizada para designar o processo de transmissão de 

informações sistemáticas e organizadas, pautada na comunicação entre agentes 

geograficamente distantes. O EAD é uma inovação tecnológica do produto – educação – 

oferecido de maneira diferente da tradicional. 
 

Conforme Moran (2001, p.6), “Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se 

mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantém distantes 

professores e alunos”. 
 

O EAD surgiu oficialmente no Brasil em 1996, com a Lei nº 9.394 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, na qual promoveu a livre iniciativa privada no ensino. 

Desde modo, rompeu barreiras possibilitando além do surgimento oficial do EAD o 

crescimento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) no âmbito nacional. Esse 

crescimento acirrou a competitividade entre as IES, de modo que o objetivo destas passou a 

conquista e manutenção dos alunos, onde a chave do sucesso está no estabelecimento de 

estratégias. 
 

Mintzberg (2006), afirma que a estratégia além de assegurar que os objetivos da 

organização sejam atingidos, também pode ser vista como uma manobra específica para 
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superar um oponente ou concorrente. O mesmo afirma ainda que “formulação de estratégia 

como uma atividade lógica incluem identificação de oportunidade e ameaças no ambiente”. 
 

Diante do exposto, o EAD vem surgindo com toda força, de modo que levanta um 

questionamento: quais as estratégias das IES, na busca da qualidade de ensino na modalidade 

EAD? 
 

Uma das características mais importante da EAD é a flexibilidade, que permite 

implementar propostas educacionais organizadas e adequadas à realidade em que vivem 

muitas pessoas que desejam continuar estudando por diferentes necessidades. Possibilitando, 

assim, grupos de população excluídos do modelo educativo convencional a ter acesso a 

formas de estudos sistemáticos. 
 

Para Almeida (2003), a EAD fomenta a capacidade de administrar o tempo pelo aluno 

e o desenvolvimento da autonomia ao realizar atividades que lhe são atribuídas. 
 

EAD não é apenas um processo exclusivo de auto-aprendizagem nem uma forma 

massiva de oferecer treinamento superficial e supostamente com menor custo operacional. A 

educação a distância com qualidade é cara e trabalhosa. Envolvem equipes de profissionais e 

tecnologias que garantam a interlocução, o trabalho em grupos, a reflexão e a descoberta de 

caminhos novos e diferenciados de aprendizagem individual e coletiva. Ela possibilita a 

gestão individual de espaço e tempo, para os alunos acessarem os conhecimentos e 

aprenderem, respeitando seus ritmos e limitações. 
 

Souza (2004 apud SATHLER, 2007), afirma que a EAD representa a possibilidade 

real de democratizar o saber, tornando possível o sonho e desejo de educação. 
 

Ensinar a distância é muito diferente de ensinar presencialmente, considerando as 

diferentes habilidades necessárias para apresentação da informação, planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de estratégias de ensino, nas quais professores e alunos estejam 

distantes fisicamente. A EAD fundamenta-se na premissa básica que o indivíduo é o agente 

ativo do seu próprio conhecimento. 
 

Dentre as vantagens da EAD destacar-se: oportunizar o acesso ao saber acadêmico 

difundido nas universidades tradicionais; procurar minimizar as desigualdades sociais; 

democratizar o conhecimento, dando oportunidade a todas as camadas sociais; educar um 
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maior contingente humano, reduzindo o nível de despreparo e analfabetismo; atender a 

pessoas ocupadas, sem disponibilidade de horário livre, pessoas com deficiência. 
 

De acordo com (ABRAEAD, 2008), a Educação a Distância (EAD) cresceu 213% no 

período entre 2004 e 2007, sendo que o número de discentes matriculados nessa modalidade 

de Ensino cresceu 216% (309.957 em 2004 e 972.826 em 2007). O anuário da ABRAEAD 

(2008) indica ainda que, em 2007, os cursos em nível de Graduação (438) superaram os 

oferecidos em nível Pós-Graduação Lato-sensu (404) nas 257 Instituições de Ensino Superior 

(IES) do país. No Brasil, segundo o INEP, apenas 7,7% da população brasileira, de 20 a 24 

anos, frequentam o ensino superior por motivos variados. 
 

Portanto, é fundamental estudar a EAD para saber se é estratégica ou não a qualidade 

do ensino, tanto para os alunos, quanto para a própria instituição de ensino. 
 

O objetivo deste artigo consiste em perceber porque é estratégica a qualidade de 

ensino, na modalidade de EAD, a partir da análise de uma IES privada, analisando quais são 

as estratégias mais eficientes para o seu desenvolvimento. 

 
 

1.2 EAD E ABORDAGENS ESTRATÉGICAS 
 

 

As IES buscam a qualidade na educação, não importa se é presencial ou a distância, 

necessitam de um planejamento estratégico, determinando seus objetivos, bem como medidas 

de ação e recursos necessários para a execução dessas metas. 
 

Um bom planejamento estratégico para a IES deixou de ser uma mera formalidade 

para ser o ponto relevante na busca de vantagens competitivas perante as concorrentes. O 

grande desafio é a construção de uma rede intelectual, dinâmica, que procura o aprendizado, a 

discussão e a expansão do conhecimento. 
 

Segundo Hamel e Prahalad (1995), o ponto central de uma estratégia é 

desenvolvimento de uma série de competências organizacionais, as quais eles chamam de 

competência essencial. É ela que vai dar vantagem competitiva que posicione a frente dos 

concorrentes. 
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Para Parnell et al (2000), o posicionamento estratégico é formulado para o 

gerenciamento de incertezas sobre competidores, clientes e o ambiente. A IES para criar suas 

estratégias deve realizar uma auto-análise de suas fraquezas, o que tem sido desenvolvido e 

melhorar os requisitos necessários a implantação de cursos de EAD, principalmente, no que 

diz respeito às exigências de qualidade do MEC. 
 

Neste contexto, é preciso verificar as necessidades e competências requeridas, de 

modo a elaborar cursos que atendam ao mercado de trabalho, bem como as expectativas dos 

potenciais estudantes. 
 

Diante disto, é necessário também analisar o que as outras IES estão oferecendo de 

modo a se determinar características próprias e distintas dos cursos EAD em relação ao 

oferecido pelos concorrentes, tendo-se, assim, consciência do nicho de mercado com qual se 

irá trabalhar. 
 

Ansoff (1991), criou a matriz que tem como característica avaliar e determinar a 

oportunidade de crescimento das unidades de negócio, deixando claro que as estratégias da 

organização terão um impacto significante nas ações tomadas, mas que, quando bem 

estudadas e elaboradas, serão o fator determinante para um sucesso mais próximo e focado. 
 

Portanto, o posicionamento estratégico é análise e decisão, para a definição das 

posições a adotar, torna-se necessário analisar a IES sob os mais diversos aspectos: objetivos 

estabelecidos, mercado, lucratividade, concorrência, público que atenderá, entre outros. 

 
 

1.3 ESTRATÉGIA COMPETITIVA 
 

 

A EAD e o ensino presencial existem muitas semelhanças e diferenças, a maioria dos 

cursos adota um modelo pedagógico com estruturas de currículo e de ensino do sistema 

tradicional, sendo que a diferença fica por conta no uso dos meios e recursos tecnológicos 

para a mediação entre professor e aluno. Os fatores que caracterizam a educação a distância 

são: os cursos, a população, a comunicação, as mídias, a interatividade e os custos. 

 

 

69 



 

Revista Independência, v.01, n.01, p.65‐81, Jan./Jun. 2016. 
 
 
 
 
 
 

 

Existe uma parcela da população que não tem acesso ao ensino superior, porque não 

pode pagar o valor das mensalidades dos cursos nas IES. Em contrapartida, as IES não 

conseguem preencher todas as vagas ofertadas, logo para atender essa demanda das classes de 

baixa renda o EAD apresenta soluções eficientes, tanto para a oferta das IES, tanto para a 

classe de baixa renda, porque gera vantagens competitivas para IES na medida em que reduz 

os custos e que os alunos poderão pagar menos os cursos de graduação. 
 

Segundo PORTER (1999), estratégia competitiva é “a busca de uma posição 

competitiva favorável em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência”. A 

estratégia competitiva visa estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças 

que determinam a concorrência, as decisões de uma empresa devem partir de uma visão 

ampla do ambiente, considerando características econômicas e políticas. 
 

As organizações buscam estratégias que possibilitem uma combinação de fatores 

produtivos, visando obter uma produtividade possível, são as estratégias que faz um 

diferencial numa estrutura de mercado competitivo, como é o caso das IES. A decisão de 

utilizar a EAD na oferta de cursos é uma estratégia de posicionamento baseada em 

necessidades. 
 

Willis (1992), afirma que a eficiência de um ensino à distância é mais resultado da preparação 

que da inovação. Por esta razão, o planejamento e o desenvolvimento da ação didática, assumem uma 

importância vital para o sucesso de qualquer programa de ensino à distância. 
 

A capacidade competitiva de uma IES não está, em última análise, na redução de seus 

custos acadêmicos e administrativos, mas na capacidade formar pessoas de alto nível, de 

produzir conhecimento, de gerenciar informação, de internacionalizar-se e de alinhar missão, 

planejamento e avaliação. 
 

Para Brunner (2004), a formação de redes entre IES é uma alternativa para qualificar a 

competitividade institucional. Uma IES isolada dificilmente conseguirá inovar o seu modelo 

de gestão acadêmico, administrativo e o seu projeto institucional, atrair os melhores 

professores e alunos e gerenciar informação e conhecimento novo. 
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A internacionalização tornou-se um tema obrigatório no momento em que se discute as 

estratégias da IES. É um processo que interfere na dinâmica do sistema e tem modificado o 

mercado da educação superior. 

 
 

No Brasil são poucas as IES que possuem a cultura da internacionalização e que 

assumem estratégias pontuais para promover o esforço da internacionalização. A oferta de 

programas de intercâmbio, via organizações públicas e privadas tem aumentado de forma 

significativa. Os dirigentes das IES brasileiras necessitam olhar para os processos de 

convergência na América Latina tais como os programas de cooperação entre as IES da 

América. 
 

Neste contexto, a evolução recente do pensamento sobre estratégia empresarial destaca 

dois temas fundamentais que são: a vantagem competitiva e a mudança organizacional, a 

evolução dos ambientes organizacionais marcados pela tecnologia, pela interconexão entre 

grandes redes de organizações e pela integração dos mercados mundiais favorecem as IES 

uma estratégia competitiva. 
 

Diante disso, a necessidade de adaptação das organizações aos ambientes em constante 

mutação, e talvez os movimentos que elas possam fazer para aumentar seus lucros (PORTER, 

1986) e que também possibilitem a conquista de novos clientes nesse contexto. Essa realidade 

também se apresenta no contexto das IES. 

 
 

1.4 ESTRATÉGIA NAS IES 
 

 

O ensino no Brasil vem tomando outras proporções, a pulverização das IES é 

crescente, existindo um ambiente de forte competitividade, necessitando de estruturação para 

criar vantagens. A disputa por alunos, na atração e captação, necessidade crescente de 

formação, aperfeiçoamento profissional e a necessidade expansão do ensino têm buscado 

alternativas com investimentos em ferramentas de marketing e estratégias para vencer essa 

disputa. 
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As IES precisam estabelecer mudanças em suas estratégias e estruturas para atender as 

necessidades de um mundo globalizado, urge uma pressão maior por eficiência, por uma 

qualidade de ensino com excelência e por uma administração treinada e profissionalizada para 

fazer frente às novas realidades de mercado e econômicas. 
 

As Instituições de Ensino Superior apresentam uma complexidade e suscita 

questionamentos referentes à área de gestão, o que, certamente, inclui a busca de soluções 

alternativas para que essas organizações procurem se adequar a um mercado em constante 

mutação (LANZILLOTTI, 1997). 
 

Dentro desse novo ambiente, existe uma necessidade de uma atuação mais forte das 

IES, com estratégias que tornam a Instituição na busca pela qualidade do ensino. Assim, a 

EAD aparenta ser uma dessas alternativas estratégicas que vem ao encontro dessa nova 

realidade. 
 

As IES percebem esse movimento e muitas delas estão num processo de reorganização 

da sua gestão para melhor atender as exigências do mercado superior de educação, por isso 

algumas finalidades são ressaltadas nos programas de EAD, tais como: democratizar o acesso 

à educação, propiciar uma aprendizagem autônoma, incentivar a educação permanente, 

promover um ensino inovador e reduzir custos. 
 

Por oportuno, tais benefícios apresentados pelo EAD, as IES que compreendem com 

mais agilidade e consistência esses fatores buscarão tomar as decisões de forma coerente com 

seus objetivos organizacionais. 
 

A estratégia nas IES envolve diversos fatores, que interferem nas raízes da 

organização e que muitas vezes geram resistência por parte de membros da instituição, só que 

a mudança é necessária para uma educação a distância com qualidade, demonstrando através 

de seus cursos, o quanto suas práticas encontram-se alinhadas com as estratégias 

educacionais, ressaltando os pontos de maior eficiência em cada processo. 

 
 

1.5 EAD COMO ESTRATÉGIA 
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A soma dos custos tecnológicos, instrucionais e operacionais devem ser alinhados, na 

busca de uma relação entre custo e benefício Os custos no processo de implantação são mais 

elevados no ensino a distância, em virtude de uma maior exigência de qualificação dos 

profissionais envolvidos, tais como: exige uma assistência técnica e segurança, maior 

preparação do ambiente físico e virtual, desenvolvimento de sistemas operacionais e de 

gestão, contínua atualização de equipamentos e material didático. 
 

Contudo, apresenta menores custos operacionais, já que necessitam de um menor 

espaço físico, menores custos para manter seu funcionamento, menores gastos com segurança 

e menor número de professores. 
 

O custo de um aluno a distância é bem menor do que um aluno no curso presencial, 

com isso propícia as IES valores inferiores nas mensalidades dos cursos, assim a EAD atinge 

mais alunos que no ensino presencial, por questões geográficas e físicas, dado ao custo menor, 

ainda pode atingir alunos de baixa renda. 
 

A utilização da EAD pode trazer economia, uma vez que as aulas além de serem 

apresentadas para vários cursos simultaneamente podem ser reutilizadas em outras aulas de 

outros cursos. O custo de apresentação da mesma aula em dois ou mais cursos juntos é menor 

do que o custo da apresentação da mesma aula em cursos separados. 
 

Uma das estratégias mais importante é que EAD possibilita a instrução e a elaboração 

de material didático feito pelos melhores especialistas, a custos viáveis, uma vez que podem 

ser rateados entre um número maior de alunos. 

 
 

2 METODOLOGIA 
 

 

Este artigo tem por base uma pesquisa de natureza qualitativa com o intuito de buscar 

dados para perceber porque é estratégica a qualidade de ensino, na modalidade de EAD, a 

partir da análise de uma IES privada, analisando quais as estratégias mais eficientes para o seu 

desenvolvimento. Por se tratar de um tema atual, na sociedade, devido ao crescimento que a 

EAD vem obtendo no mundo, em função das suas transformações e da necessidade de 

qualificação que o aluno necessita para competir no mercado. 
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A IES pesquisada é uma instituição educativa de formação de quadros profissionais de 

nível superior, de pesquisa, de extensão, sendo um grupo com vinte oito unidades em todo o 

País, com matriz no Rio de Janeiro-RJ, posicionada a atender alunos de classes C e D, 

provenientes, em sua maioria, de escolas públicas e que apresentam formação básica 

deficiente. Hoje, atua em cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação nas 

modalidades presencial e a distância. 
 

A IES vem buscando capacitação, envolvimento, adaptação às realidades e 

necessidades, reconhecendo as demandas, implementando projetos e tecnologias capazes de 

munir todos os participantes deste incrível processo ensino-aprendizagem com as ferramentas 

apropriadas à educação a distância de sucesso. Por isso, tem como estratégia expandir a EAD 

com mecanismos de controle de qualidade dos cursos. 
 

Procura-se inicialmente retratar a evolução da EAD, no Centro Universitário Estácio 

da Bahia, a partir do número de alunos integrantes na modalidade EAD, da oferta de cursos, 

as aulas, os custos, equipamentos e material didático. 
 

Tal pesquisa foi aplicada na IES privada – Centro Universitário Estácio da Bahia, a 

técnica consistiu na realização de entrevistas individuais, como ferramenta de coleta de dados, 

utilizou-se um questionário com cinco perguntas abertas, possibilitando analisar a modalidade 

da EAD. 
 

O período de aplicação das entrevistas realizadas de dez de outubro a dezenove de 

outubro de dois mil e onze, sendo entrevistados a gestora, estagiária e dois professores tutores 

que atuam dentro do Pólo de EAD. 

 
 

2.1 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 
 

 

A coleta de dados aconteceu através de um questionário com cinco perguntas abertas e 

o objetivo foi aprimorar o roteiro de entrevistas e gerar subsídios e dados para identificar o 

que estava sendo dito a respeito da modalidade EAD. 

 

Perfil dos Entrevistados 
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Nº Idade Formação Função Tempo Tempo Tempo 

    que atua que de 

    no ensino atua na trabalho 

     EAD na IES 
       

1 46 Secretariado Executivo Gestora 2009 2 anos 7 anos 
       

2 40 Pedagogia Professor 2009 4 anos 5 anos 
       

3 35 Pedagogia Professor 2009 5 anos 5 anos 
       

4 34 Administração Estagiária ---- 3 anos 3 anos 
       

Fonte: elaboração da autora, 2015. 
 

Foram entrevistados quatro profissionais da IES privada que trabalham na EAD em 

níveis hierárquicos diferentes. O Pólo é composto de quatro profissionais que estão 

diariamente na sede, no planejamento e na execução das atividades, sendo que ainda têm 

alguns professores tutores para tirar as dúvidas dos alunos, os cursos estão 100% a distância, 

não tendo mais a modalidade das aulas teletransmitidas, que era vinculada ao satélite e a 

matriz do Rio de Janeiro - Estácio, onde se tinha um professor conteudista e aqui no Campus 

da IES, um professor tutor mediando a aula em tempo real, com os alunos diretamente através 

de um programa como o nome link chat. Um diferencial da IES é o material didático da EAD 

produzido e impresso pela própria instituição. 
 

A primeira pergunta: quais as estratégias da IES, na busca da qualidade de ensino na 

modalidade EAD? 
 

Segundo a gestora para IES sai mais barato a EAD do que o presencial, os 

investimentos iniciais são grandes, mas o custo por aluno fica muito mais barato, o que 

aumenta a busca e traz mais lucro para a IES. Para atender o aluno distante, a IES tem todos 

os recursos necessários, com professores que escrevem os instrucionais, fazem gravações, 

revisão do material gravado e impresso, paga os direitos autorais dos professores e a parte dos 

parceiros. Profissionais bem preparados é estratégia fundamental para a implantação da EAD. 
 

As professoras acreditam que é porque atende a um número maior de alunos que estão 

precisando voltar a estudar para melhorar as suas condições financeiras, em razão das 

exigências do próprio emprego e do aperfeiçoamento profissional, assim como uma 

necessidade da expansão do ensino. 
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A segunda pergunta foi: O que você acha que é estratégico para uma qualidade de 
 

ensino na modalidade de EAD? 
 

A gestora respondeu que é preciso um investimento inicial muito alto em tecnologias, 

profissionais capacitados, uma política e divulgação de marketing agressiva, estrutura dos pólos 

para prestar um bom atendimento aos alunos, recursos materiais e que a equipe que compõe o 

Pólo entenda a dinâmica do processo da modalidade. 
 

As professoras acham que além do investimento inicial em tecnologias, é preciso ter 

professores qualificados para atender a EAD, pois esta modalidade tem características próprias e 

em alguns aspectos é diferente do ensino presencial. É preciso ter domínio dos conteúdos para que 

o aluno seja estimulado a estudar. Ainda pontuou que é necessário um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem de fácil compreensão para que o aluno e o tutor possam ter boa integração. 
 

A terceira pergunta: como a IES está estruturada fisicamente para atender a 

modalidade da EAD? 
 

A gestora explicou que a IES tem um Pólo que atende a parte operacional, com uma 

tecnologia avançada, com laboratórios equipados com os últimos modelos de computadores, 

tendo uma plataforma que visualiza um bom ambiente virtual, nos dois Campis da instituição. 
 

As professoras responderam que a estrutura física é boa, sendo necessária ampliação 

dos espaços, principalmente para o momento da tutoria no presencial, que consiste em tirar 

dúvidas dos alunos diariamente. 
 

A quarta pergunta: de que maneira a IES está preocupada em oferecer cursos com 

qualidade em EAD? 
 

Para a gestora os cursos necessitam atender as exigências legais, isso é um fator 

fundamental para a IES, de modo que estando com sua situação regularizada com o MEC 

contribuirá para sua reputação e credibilidade perante a sociedade. 
 

As professoras acham que os cursos precisam de uma excelente qualidade pedagógica, 

um currículo atualizado, com matrizes voltadas para a formação acadêmica e de mercado, 

bem estruturados, com material didático e um suporte adequado para os alunos matriculados, 

utilizando a tecnologia e internet como fator principal de interação com o aluno. Existe um 

crescimento nos Cursos Tecnológicos na EAD. 
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A quinta pergunta: de que forma a EAD avança nesta IES para uma expansão no 

mercado do ensino superior com estratégias competitivas? 
 

Conforme a gestora, a IES tem alguns diferenciais em relação a outras IES locais, tais 

como: material didático produzido e impresso entregue na residência de cada aluno, com uma 

encadernação de capa dura, o Grupo Estácio inovou no mercado do ensino superior, na 

elaboração do material didático. Os valores das mensalidades dos cursos em EAD são 

compatíveis com os nossos alunos, temos excelentes professores e laboratórios equipados com 

última tecnologia. 
 

Para as professoras, o Grupo Estácio tem uma política de ensino competitiva, 

implementando a cada semestre novidades no contexto acadêmico, como programas de 

integração contínua, os docentes têm a capacidade de atualização via sistema acadêmico, 

todas as atividades são postadas em um sistema, que permite acesso a gestão da disciplina, 

com bibliotecas virtuais e todo um suporte atualizado, semestralmente percebe-se um 

crescimento com a EAD, isso é relevante para o trabalho do professor. 

 
 

2.2 ANÁLISE DA PESQUISA 
 

 

Através da pesquisa foi possível identificar quais as estratégias da IES, na busca da 

qualidade de ensino na modalidade EAD, houve sigilo na entrevista, com aplicação de um 

questionário com cinco perguntas abertas, o que levou as profissionais a apresentarem suas 

análises. 
 

Parece ser estratégica para IES a busca da qualidade de ensino na modalidade EAD, 

conforme os profissionais a EAD têm se mostrado uma forma adequada de educação e desejável 

para atender esta nova demanda emergente. 
 

Portanto, os relatos apresentados pelas entrevistadas evidenciam que é estratégica, por 

diferentes motivos e interesses, a busca da qualidade de ensino na modalidade EAD. 
 

As entrevistadas são unânimes com (3) quando responde que as estratégias da IES na 

busca da qualidade de ensino na modalidade EAD é para atender aos alunos que por 

diferentes motivos não tiveram a chance de concluir seus estudos e com isso não estão prontos 
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para competir no mercado de trabalho, que se mostra exigente por profissionais capacitados, 

permitindo um custo mais barato dos cursos EAD para os alunos, assim como uma expansão 

do ensino superior, mas com recursos materiais e professores capacitados. 
 

Na segunda pergunta, a gestora (3) com relação ao alto investimento de tecnologia e o 

domínio delas para uma relação de ensino-aprendizagem satisfatória, sendo que as professoras 
 
(2) respondem que para uma qualidade de ensino estratégico é necessário o domínio dos 

conteúdos, a gestora (1) diz que uma política e uma divulgação de marketing agressiva é 

relevante para a modalidade, assim como uma estrutura de Pólos com um bom atendimento. 
 

Com relação a terceira pergunta, como as IES está estruturada fisicamente para atender a 

modalidade EAD, a gestora (1) diz que uma tecnologia avançada, com laboratórios e 

equipamentos modernos permitirá uma plataforma adequada, com um ambiente virtual 

satisfatório, visando atender as demandas dos cursos em EAD, enquanto que as professoras (2) 

respondem que a ampliação dos espaços físicos é vital para um bom atendimento ao aluno, no 

presencial, nos momentos de tutoria no Pólo. 
 

A quarta pergunta, mostra de que maneira a IES está preocupada em oferecer cursos com 

qualidade em EAD, a gestora (1) responde que a IES precisa atender as exigências legais do 

MEC, visando a sua regularização que contribuirá para a sua reputação e credibilidade no ensino 

superior, em contrapartida as professoras (2) enfatizam a importância de uma qualidade 

pedagógica e tecnológica na oferta dos cursos e na primazia da qualidade em EAD. 
 

E na quinta pergunta, de que forma a EAD avança nesta IES para uma expansão no 
 

mercado do ensino superior com estratégias competitivas? A gestora (1) diz que o material 

didático produzido e impresso é um diferencial da IES, que o Grupo Estácio inovou na elaboração 

com capa dura, que os valores das mensalidades dos cursos são compatíveis com os nossos 

alunos, as professoras (2) respondem que tem uma política de ensino competitiva e que a inovação 

é uma constante nos programas de integração contínuas dos docentes, e um sistema acadêmico 

eficiente na gestão da disciplina, oferecendo bibliotecas virtuais e todo um suporte atualizado. 
 

Observa-se através das respostas, que o planejamento e a implementação da formação 

da educação a distância requerem recursos financeiros para investimentos em tecnologia, 

propaganda e profissionais qualificados. 
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CONCLUSÕES 
 

 

Com a competitividade acirrada entre as IES a busca e manutenção de alunos é uma 

preocupação constante, de modo que as IES estão centradas na elaboração de estratégias e 

campanhas de marketing para enfrentar esse desafio, e alcançar o topo do pódio. E o EAD 

vem surgindo com toda força, atraindo uma demanda até então pouco explorada. 
 

Neste contexto, este artigo teve como objetivo realizar uma pesquisa para identificar a 

percepção das IES em relação ao EAD, se este é visto como uma mudança no foco estratégico 

ou uma forma de expansão, e de que forma as IES se prepararam para este novo desafio. 
 

Fazem apenas 15 anos que a modalidade de EAD surgiu oficialmente no Brasil, e 

desde então tem tomado proporções estrondosas. Mesmo assim, ainda tem muito para 

expandir. O futuro é incerto, mas já se tem a consciência que o EAD veio para ficar, na qual 

tem um longo caminho a percorrer, e se dependerem das IES, estas querem ter sua fatia do 

mercado. 
 

O EAD foi incorporado como estratégia pelas IES, na qual, com esta pesquisa ficou 

muito nítido que o interesse das IES e sua atenção estão voltados ao mercado, visualizando o 

EAD como uma forma de expansão, atingindo assim um novo nicho de mercado, até então 

pouco explorado. Portanto as IES que utilizam do EAD como uma estratégia competitiva, irão 

para atrair e captar mais alunos. O EAD segundo as IES fará parte do futuro, sendo uma 

tendência inevitável. 
 

As IES crescem tentando atender a uma população que busca baixos custos e outras 

vantagens que o ensino à distância oferece. Os resultados são o crescimento da quantidade de 

matrículas em instituições de EAD com a representatividade de uma Universidade de Brasília 

ou a Universidade Federal da Bahia. 
 

Resta às Instituições de Ensino firmarem-se construindo os seus diferenciais 

competitivos que influenciarão a escolha pelos alunos, potencializando os Projetos 

Pedagógicos, corpo docente, infra-estrutura, atividades presenciais, entre outros, mais que 

indicadores de qualidade, constituirão indicadores de que as decisões cumpriram sua função 

estratégica. 
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RESUMO 

 

Com o avanço tecnológico, surge cada vez mais uma relação de amor e ódio entre os direitos autorais e a 

necessidade de acesso à cultura e a informação. O presente trabalho visa estudar de forma exploratória um tema 

de extrema relevância, haja vista o confronto entre estas duas garantias constitucionais, que estão diretamente 

ligados aos direitos autorais e ao direito da sociedade em ter acesso ao conhecimento, educação e à cultura. 

Tendo como objetivo um exame detalhado do que se entende como harmonizar acessibilidade e exclusivo, em 

face dos atos, no âmbito digital, de reprodução e distribuição das obras protegidas pelos direitos autorais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Internet. Obra protegida. Direito de autor. 

 

ABSTRACT 

 
With technological advancement, there is increasingly a love-hate relationship between copyright and the need 

for access to culture and information. This study aims to investigate in an exploratory theme of great relevance, 

given the confrontation between these two constitutional guarantees, which are directly related to copyright and 

the right of society to have access to knowledge, education and culture. Aiming a detailed examination of what 

is meant to harmonize accessibility and unique, in the face of acts within digital reproduction and distribution of 

works protected by copyright. 

 
KEY WORDS: Internet. Work protected. Copyright. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Com o avanço da globalização e o surgimento de tecnologias desenvolvidas com o 

passar do tempo, é possível hoje se falar na sociedade da informação, na qual está embutida a 

matéria sobre os direitos do autor quanto à utilização, distribuição e reprodução de obras 

protegidas, ausente prévia autorização do autor, principalmente com o advento tecnológico da 

internet e seus meios de acesso, os quais facilitam a cópia de arquivos e a sua disponibilidade. 

O direito do autor surge da necessidade de se conferir a tutela do exclusivo, sendo esse 

inerente à obra, nasce a partir do momento em que o autor cria a sua obra, obra está criada a 

partir do espírito, do intelecto, representando a projeção da personalidade do sujeito, tendo 
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natureza jurídica híbrida, ou seja, consiste em uma teoria dualista (direitos pessoais e direitos 

patrimoniais). 
 

O direito intelectual no qual estão inseridos os direitos do autor visa garantir os 

direitos patrimoniais inerentes à exploração de suas obras, entretanto tem como objetivo uma 

função social que está relacionada diretamente com o acesso à cultura e a informação, 

garantias constitucionais fundamentais, que não podem ser deixadas de lado. 
 

É preciso fazer um equilíbrio entre a acessibilidade e o exclusivo ao se tratar desta 

matéria, principalmente no âmbito digital, apesar da rede ser um grande distribuidor de 

informações e da cultura está ligada diretamente ao desenvolvimento do ser humano. 
 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê uma proteção tanto à acessibilidade, em 

conformidade com o artigo 215 e o artigo 23, inciso V, da Carta Magna: “É competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: proporcionar os meios 

de acesso à cultura, à educação e à ciência”, quanto ao exclusivo em sua utilização, 

distribuição e reprodução das obras protegidas sem autorização prévia, a Constituição Federal 

se manifesta através do seu artigo 5º, inciso XXVII, prevendo: “aos autores pertence o direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 

pelo tempo que a lei fixar”, além de salientar no inciso XXVIII, alínea “b” do mesmo artigo: 

“o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que 

participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 

associativas;”, dispositivo este que se encontra em consonância com a lei específica dos 

direitos do autor, Lei nº 9.610/98. 
 

Neste sentido faz-se mister ponderar o aparente conflito entre o exclusivo do autor e o 

acesso ao conhecimento, a educação a cultura, visando analisar esses atos, principalmente em 

rede, explorando as garantias constitucionais neles embutidas. 
 

É plausível que se observe de forma coerente as divergências a cerca dessas garantias, 

buscando manter um equilíbrio nesta relação jurídica, sem constituir ofensa a ambos. Ademais 

buscando uma forma de solucionar este conflito, é que foi criado na lei 9610/98 as 
 
“Limitações aos Direitos Autorais” em seus artigos 46, 47 e 48. 
 

Entre essas limitações, existe a possibilidade da reprodução de pequenos trechos sem 

intuito de lucrativo, exatamente esta cópia privada, no âmbito digital, que será objeto de 

estudo no presente trabalho, buscando analisar questionamentos jurídicos acerca deste tema e 
 
solucionar de forma razoável a possibilidade de download das obras protegidas sem que seja 
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violado o acesso ao conhecimento e a cultura, pensando em uma compensação equitativa para 

tal ato de download preservando os direitos envolvidos de forma que nenhum deles seja 

prejudicado. 

 
 

2 A TUTELA DA OBRA PROTEGIDA PELO DIREITO DE AUTOR 
 

 

Esta seção preocupar-se-á em descrever qual a tutela que a lei confere à obra protegida 

pelo direito do autor, verificando ainda quais são as concepções existentes sobre a tutela, bem 

como qual é o conteúdo da proteção conferida. Observará ainda o que se entende por obra 

protegida pelo direito do autor e a partir de quando a obra começa a ser protegida. 

 
 

2.1 AS OBRAS PROTEGIDAS PELO DIREITO DE AUTOR 
 

 

Antes de tratar sobre as obras protegidas, é preciso definir, conceituar, o que se 

entende por obra em geral. Desta forma dispõe o artigo 5º em seu inciso VIII: “Entende-se por 

obra protegida a criação que vem do intelecto do autor, aquela que nasce do espírito criativo 

do engenho humano, representando a projeção da personalidade do autor”. 
 

Conforme dispõe o artigo 7º da Lei dos Direitos Autorais “São obras intelectuais 

protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 

suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. 
 

Desta maneira Costa Netto (1998, apud FILHO, 2002, p. 30) diz que o “objeto de 

proteção do direito de autor é a obra intelectual, conceituada pelos principais tratadistas como 

a criação a intelectual fixada em um suporte material (corpus mechanicum)”. 
 

Por sua vez o professor Ascensão discorda dizendo que não exige a fixação de um 

suporte material. Segundo este: 

 
 
 

 

se repudiamos a tentação idealística e distinguimos a obra da ideia, devemos 

repudiar também a tentação materialística, não confundindo a obra com o suporte 

material que a encerra. A este se chama corpus mechanicum, mas parece-nos a 

expressão inadequada e dispensável, pelo que a vamos evitar. A obra musical não é 

a partitura musical; por isso não se perde se se destruírem seus exemplares, enquanto 

houver a possibilidade de ser reconstruída. A obra arquitetônica não é o prédio; 

ainda que este seja demolido, a imitação não se tornou livre, pois a traça pode ser 

reconstituída. (ASCENSÃO, 1998 apud FILHO, 2002, p. 30) 
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Ademais, ao que se foi dito anteriormente, a doutrina indica alguns requisitos para que 

uma obra seja protegida baseando-se principalmente na Lei dos Direitos Autorais, entre esses 

requisitos estão à originalidade a qual não deve ser interpretada como uma revolução estética, 

mas sim como um diferencial capaz de distinguir a obra originária das demais, ressaltando 

que não se leva em consideração valor ou mérito da obra; Criação do Espírito Humano onde é 

preciso ter saído do espírito, do intelecto do ser vivo, vale destacar que obras psicografadas 

não há o que se falar em direitos autorais; Tempestividade na qual a obra precisa estar no 

prazo previsto pela lei, o qual seja a vida inteira do autor mais 70 anos após a sua morte a 

contar de primeiro de janeiro do ano seguinte ao óbito. 
 

É preciso frisar que o registro é facultativo, pois este não possui caráter constitutivo de 

direito e sim um caráter declarativo, não sendo este requisito de proteção. Tão pouco nessa 

vertente, a fixação, a distribuição ou a disponibilização, ou seja, a exteriorização é irrelevante 

para a concessão da tutela autoral. Assim, tais elementos não são exigíveis para a proteção 

garantida pelo direito do autor para considerar-se a obra tutelada. A tutela é atribuída à criação 

de espírito logo após o ato de criação, independentemente de qualquer formalidade, fixação, 

ou qualquer disponibilização ou comunicação da obra ao público, sendo protegida a obra 

mesmo estando ela inédita. 
 

Destaca-se por sua vez que o artigo 7º da Lei dos Direitos Autorais possui um rol 

exemplificativo, podendo existir outros tipos de obras protegidas que não estão 

necessariamente classificadas nesse dispositivo. Vale ressaltar que para as obras serem 

protegidas elas necessariamente não podem estar entre as hipóteses do artigo 8º da Lei dos 

Direitos Autorais
4
. 

 

2.2 A TUTELA CONFERIDA PELA LEI À OBRA 
 
 
 

 
4
 Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:  

I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como 
tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;  
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas 
instruções;  
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 
oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;  
VI - os nomes e títulos isolados;  
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 
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A tutela é a proteção que o direito do autor dá a uma obra, esta proteção está elencada 

na Lei dos Direitos Autorais (Lei 9610/98), conforme o artigo 7º da Lei específica em seus 

incisos
5
. 

 
O direito do autor possui uma natureza jurídica de exclusivo temporário econômico, 

assumindo uma concepção dualista, composta por faculdades pessoais e patrimoniais. No 

escopo dos Direitos Morais, conforme ensina Carlos Alberto Bittar (2001, p.47), “são os 

vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua 

personalidade” e continua: “esses direitos nascem com a criação da obra, manifestando se 

alguns (como o direito ao inédito) com a simples materialização, ou seja, com a sua inserção 

na ordem fática, e produzindo efeitos por toda a existência”. 
 

A cerca do escopo pessoal do autor há que se ressaltar que se caracterizam como 

pessoais, irrenunciáveis, impenhoráveis, inalienáveis conforme dispõe o artigo 27 da Lei dos 

Direitos Autorais que “Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis”, estando 

estes elencados de forma típica, num rol taxativo previsto no artigo 24 do mesmo dispositivo. 
 

Neste rol taxativo, encontram-se as seguintes faculdades pessoais em espécies: a) 

Paternidade; b) Identificação; c) Inédito; d) Integridade; e) Modificação; f) Retirada; g) acesso 

a exemplar único e raro. Note-se que tais faculdades compreendem um núcleo interativo de 

poderes, mas que são exercidos autônoma e independentemente. O que implica em afirmar 

que a concessão de autorização duma destas faculdades não necessariamente induz a 

autorização para o uso das demais, interpretando-se, portanto restritivamente os atos de 

cessão, conforme preleciona o art. 4º da Lei dos Direitos Autorais. 
 

Sobre o escopo patrimonial, este não se encontra previsto de forma típica, mas sim de 

forma aberta. Entretanto, a lei garante a possibilidade do autor obter a exploração econômica 

por qualquer meio que lhe garanta a possibilidade de remuneração pela sua atividade 

 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:  
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da 

mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, 

cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais tenham ou 

não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras 

fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, 

gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma 

natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, 

paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 

apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou 

compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, 

organização ou disposição de seu conteúdo, constitua uma criação intelectual. 
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intelectual. Cabendo assim desta forma ao autor “o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor 

da obra literária, artística ou científica.” Em consonância com o artigo 28 da Lei dos Direitos 
 
Autorais. 
 

A título exemplificativo, desta forma, vale salientar que as faculdades patrimoniais em 

espécies dividem-se em: reprodução; transformação; distribuição; comunicação da obra ao 

público; colocação à disposição do público. 

 
 

3 O APARENTE CONFLITO ENTRE O EXCLUSIVO DO AUTOR E O ACESSO AO 
 

CONHECIMENTO 
 

 

Esta seção preocupar-se-á com a análise de um possível, aparente conflito de 

interesses, no que tange a proteção conferida ao acesso ao conhecimento, a cultura e a 

educação e o direito ao exclusivo do autor, ambos, garantias constitucionais. 
 

Observará o estudo de forma atenta os interesses individuais ligados ao autor em 

contra partida com os interesses coletivos ligados a sociedade que visa à utilização para fins 

de acesso à cultura e a educação. Tendo de forma coerente e mista, buscar-se-á um equilíbrio 

entre o conflito acima exposto, de forma que seja possível a defesa desta problemática 

mantendo uma posição de equidade entre elas. 
 

Sendo assim podemos observar como destaca Aline Vitalis, 
 

 

verificou-se um conflito entre a necessidade do progresso da educação e da cultura 

como fatores fundamentais para o desenvolvimento da nação e a imperatividade da 

concessão da proteção legal às criações intelectuais surgidas em seu contexto, 

exatamente como estímulo para a produção de obras de engenho pelos respectivos 

nacionais. O choque de interesses é evidente: o interesse do autor (individual) volta-

se para a proteção e retribuição econômica de sua obra, ao passo que o da 

coletividade corresponde à fruição dessa mesma obra. (VITALIS, 2006, p.205). 
 
 

Neste sentido observa-se que a atual problemática acerca desse tema encontra-se no 

conflito entre o direito de livre acesso à informação e à cultura que está previsto na 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XIV, e artigo 2156. A justificativa utilizada por 

aqueles que defendem o uso gratuito das obras protegida, é justamente que, o autor não criar a 

sua obra do nada, desta forma dispõe Arthur Marques da Silva Filho: 

 
6
 Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

87 



 
Revista Independência, v.01, n.01, p.82‐100, Jan./Jun. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O argumento dos que pensam de forma diversa funda-se no princípio da 

conservação de Lavoisier, ou seja: num sistema fechado, a soma total dos produtos é 

igual à soma total dos reagentes. Ou seja, advoga-se que o autor não cria do nada, 

mas serve-se, para sua elaboração, do patrimônio cultural, que é livre e comum a 

toda humanidade; ele apenas recolhe desse fundo comum as ideias que apresenta de 

maneira nova e que, portanto, não pertencem ao autor, mas à humanidade, que as 

forjou no curso do tempo. (FILHO, 2002, p.27). 
 
 

Em contra partida há aqueles que fundamentam visando à proteção dos direitos do autor 

no que diz respeito à utilização de sua obra sem prévia autorização, pois estes acreditam que 

ao considerar a obra intelectual como um fruto de um esforço humano e suscetível de 

aproveitamento econômico é natural que se atribua ao seu criador as garantias de 

exclusividade da utilização patrimonial da obra, não sendo, portanto justo a utilização de 

outrem sem que o autor tivesse uma participação justa, satisfatória, nessa exploração, 

aproveitamento. Sendo assim o interesse está em proteger a obra do engenho humano, desde 

que esta seja provida de originalidade e que contribuía com a sociedade, servindo como fonte 

de inspiração para o desenvolvimento de outras obras. 

 
 

4 OS LIMITES AO EXCLUSIVO DO AUTOR 
 

 

O conflito supracitado é causador de grandes divergências, a doutrina divide-se para a 

coletividade ou para o indivíduo. Neste sentido esse conflito de interesses manifesta-se 

através da inclusão de limitações ao direito de autor nos tratados internacionais e nas diversas 

legislações internas. No entanto, não é apenas por meio de restrições intrínsecas que o direito 

de autor busca resolver esse conflito, mas também pela regulamentação do seu exercício, 

como o cumprimento da função social da propriedade, bem como a aplicação da teoria do 

abuso de direito. 
 

Observe-se, ademais, que os artigos 46 a 48 da Lei dos direitos autorais (Lei 9.610/98) 

tratam das limitações aos direitos autorais de forma taxativa, não comportando interpretações 

extensivas a essas impostas nos artigos, ou seja, é uma consequência da função social das 

obras, atendendo o interesse público pela acessibilidade, pelo desenvolvimento cultural da 

coletividade. Verifica-se, por conseguinte, que as limitações aos direitos autorais traçadas pela 

legislação brasileira em sua lei 9610/98 não são satisfatórias para resolver o conflito existente 
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entre o direito individual inerente ao autor e o interesse público à livre utilização de obras 

intelectuais. 
 

A enumeração fechada elencada pela lei dessas limitações contraria a função social do 

direito de autor. É por essa e outras razões que se pode argumentar que a regulamentação das 

limitações aos direitos autorais deveria ser na forma de princípios gerais, a exemplo do fair 

use 
7
 norte-americano, e não na fixação exclusiva de situações taxativas. Isso porque o 

princípio geral pode ser moldado pelo juiz a depender do caso concreto, além de sobreviver 

mais facilmente às mudanças sociais e tecnológicas. 
 

Neste escopo a Constituição Federal especifica em seu inciso XXIII do art. 5º que “a 

propriedade atenderá sua função social”; na mesma ocasião, no art. 170
8
, inciso III expõe, 

também, que a ordem econômica, conforme os ditames da justiça social devem obedecer ao 

princípio da função social da propriedade. 
 

Conforme entende José Canotilho (2005, p.58): “o direito de exclusividade não pode 

manter-se quando existirem relevantes interesses da comunidade em transformar um ‘bem-

individual’ num ‘bem coletivo’”. Ou seja, deve existir um equilíbrio entre o direito de 

exploração econômica do exclusivo pelo autor, e o direito de utilização pelo usuário para 

determinados fins especiais, de cunho social, (educação, cultura, informação...), sem a 

necessidade de uma prévia autorização. 
 

Sendo assim os limites do direito de autor nada mais é do que a concreta demonstração de 

que o direito de autor não é absoluto tratando a partir de um equilíbrio entre os preceitos 

constitucionais (direito de autor e direito de acesso à cultura), elencando as tolerâncias acerca da 

utilização de obra, sem expressa autorização, e sem que haja violação do direito autoral. 

 
 

4.1 A REPRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS PROTEGIDAS NO ÂMBITO 
 

DIGITAL 
 
 
 
 
 

 
7
 O fair use (uso honesto ou uso justo, na tradução literal para o português, melhor entendido como uso razoável, 

uso aceitável) é um conceito da legislação dos Estados Unidos que permite o uso de material protegido por 
direitos autorais sob certas circunstâncias, como o uso educacional (incluindo múltiplas cópias para uso em sala 
de aula), para crítica, comentário, divulgação de notícia e pesquisa.  
8
 Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
III - função social da propriedade; 
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Nesta seção observa-se a reprodução e a distribuição no âmbito digital das obras 

protegidas, a cópia privada, tendo em vista que a internet é uma tecnologia de comunicação 

de âmbito mundial, caracterizada especialmente pelos atos de descentralização e 

compartilhamento de informações, eliminando as distâncias entre as relações pessoais, as 

operações econômicas e o ordenamento jurídico. 
 

Desta forma, compreendendo-se que a nova realidade tecnológica modificou os 

paradigmas, alterando as implicações nos interesses públicos e privados pela imensa dispersão 

e transposição territorial. 
 

Destaca-se, portanto, que as caraterísticas do espaço virtual dificultam os meios de 

identificação pela falta de territorialidade, pelo total anonimato virtual, pela natureza 

descentralizada da rede, e pelo o grande número de usuários, sem contar com a rapidez do 

desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de controle e segurança do bem jurídico 

autoral através das medidas tecnológicas de proteção. 
 

Sendo assim, a dificuldade da fixação da obra em um suporte material e a utilização 

das tecnologias p2p (peer-to-peer, ponto-a-ponto) faz com que a obra não esteja em um 

mundo tangível. Entretanto a distribuição através dessa tecnologia em que a descentralização 

da informação é notória, mostrando a dificuldade de exercer uma fiscalização no âmbito 

digital. 
 

Os meios de reprodução dessas obras sejam por meio da digitalização ou 

escaneamento ou até mesmo a gravação em um suporte físico que logo após será transferido 

para a rede torna os direitos autorais vulneráveis. Os utilizadores de redes p2p que no final 

serão os beneficiados, usufruidores das obras, causam um desmedido prejuízo aos titulares de 

direitos de autor. 
 

Compreende-se então que a reprodução é uma faculdade atribuída pela lei podendo ser 

entendida como um fenômeno que permite a elaboração de um novo exemplar da obra. Desta 

maneira, faz-se necessário a fixação da obra intelectual a um corpo físico, mecânico, para 

depois adquirir o resultado, que seja a produção da cópia igual a original. 
 

Logo, no diapasão jurídico a fixação não é necessária para o reconhecimento da tutela 

jurídica da obra intelectual para que esta seja protegida pelo direito de autor, pois desde a 

Convenção de Berna o autor já possui direitos pessoais e patrimoniais inerentes à obra. 
 

Consequência esta, talvez, pelo fato de o Brasil não ter aderido o Tratado da OMPI de 
 

direitos de autor, onde este regulamenta da matéria da tutela autoral na rede, escrevendo 90 
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especialmente sobre a circulação das obras protegidas no âmbito digital. Todavia, em virtude 

da lei não ser clara sobre a matéria, entende-se que a evidência do ato de reprodução para uso 

privado expõe o ato de reprodução ao fulcro da ilicitude mesmo que sem o intuito de possuir 

vantagens econômicas. 

 
 

4.2 EXAURIMENTO DO DIREITO DE AUTOR 
 

 

Esta seção preocupar-se-á em observar a relação entre o direito do autor sobre a 

criação e o direito do usuário que adquire a obra. Sendo assim é necessário observar o artigo 
 
37 da lei dos direitos autorais onde dispõe que “a aquisição do original de uma obra, ou de 

exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo 

convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta lei”; ou seja de modo geral 

os direitos não se confundem diferentemente do que acontece na prática conde os direitos 

patrimoniais do autor e os direitos do usuário adquirente da obra tornam-se difícil de 

diferenciar. 
 

Portanto, ao adquirir uma obra o direito de propriedade por ter adquirido o bem, a 

obra, incide sobre o direito do autor em relação à mesma. Neste diapasão o ilustre professor 

José de Oliveira Ascensão discorre no sentido de que: 

 
 

[...] - o direito sobre o exemplar não outorga direitos de autor; - o 

direito de autor não outorga direitos sobre o exemplar. 

Falta referir especificamente o último princípio.  
O direito de autor não é afetado se se produzem ou multiplicam exemplares. Quer a 

propriedade caiba ao autor ou, mesmo originariamente, a terceiros, não se multiplica 
o numero de obras. Nem o autor pode pretender quaisquer direitos sobre o exemplar. 

Alienado um quadro, a propriedade é mesmo do comprador, não obstante o direito 

de autor continuar a pertencer ao pintor. [...]  
I – Sobre o exemplar da obra, recai, em princípio, uma propriedade como qualquer 
outra.  
O proprietário do exemplar não participa, como tal, do direito de autor. [...] 
(ASCENSÃO, 1997, p.33) 

 
 

Nota-se que ao realizar o ato de aquisição do exemplar, do veículo material 

caracteriza-se o exaurimento do direito do autor, sendo assim o direito de um começa ao 

terminar o direito do outro. Ademais, a aquisição não transfere a autoria a aquele que adquiriu 

a obra, este se torna proprietário de um bem tendo direito sobre a coisa e não sobre uma 

exploração econômica do que está na obra. 
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Neste sentido observa-se que por ter adquirido de forma lícita a obra, este tem também 

o direito de reproduzi-la desde que seja para o uso privado sem intuito lucrativo, podendo 

multiplicar o bem para, por exemplo, preservá-lo sem a necessidade de autorização do autor. 
 

Entretanto a Lei dos direitos autorais limita este ato de reprodução de uso privado 

restringindo no dispositivo legal no artigo 46, inciso II, que “a reprodução, em um só 

exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem 

intuito de lucro”. 
 

Desta forma nota-se que mesmo com o direito de propriedade sobre o bem adquirido, 

a lei proíbe a cópia na íntegra mesmo que esta cópia seja sem o intuito lucrativo para o uso 

privado. 

 
 

5 A HARMONIZAÇÃO ENTRE O EXCLUSIVO E O ACESSO AO 
 

CONHECIMENTO 
 

 

Neste ponto deve entender que em um mesmo espaço para o uso privado encontra-se 

duas garantias constitucionais em conflito, quais sejam, o interesse do autor em garantir a 

exploração econômica e o interesse do utilizador em obter um acesso à informação e à cultura. 

 

Observa-se, portanto nesta seção que o direito de acesso à informação e à cultura e à 

educação torna-se, sem dúvida, o que possui uma maior probabilidade de conflito com o 

direito de autor, principalmente pela dificuldade de controle na internet, e esta por ser uma 

plataforma de acesso, faz-se como um dos principais instrumentos de compartilhamento de 

informação e como um importante divulgador de conhecimento e difusor de culturas. 
 

Com o advento da Internet, a possibilidade de acesso à informação e à cultura 

ampliou-se notoriamente. Consequentemente, o direito de autor também teve o seu âmbito de 

proteção ampliado, em virtude da divulgação das obras intelectuais nesse novo meio. 
 

O desafio que se impõe é o de harmonizar o direito de autor com o direito coletivo, 

interessado no acesso à informação e à cultura, de forma a observar que a esfera pública deve 

voltar a ser um espaço destinado à livre construção da opinião pública. 
 

Há, portanto, que se atentar, também, para as questões relativas à esfera digital quanto 

à inclusão das pessoas nesse meio, envolvidas assim em uma camada protegida por um direito 
 
autoral rígido a ponto de provocar um menor acesso à informação e à cultura. Isso porque a 
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esfera digital, no tocante da inclusão, não visa somente a um maior acesso à educação e ao 

conhecimento necessário para a obtenção de informações nas redes de informação, mas, 

também, a uma maior liberdade na criação e a fruição de bens intelectuais, o que remete à 

necessidade de uma flexibilização do direito de autor. 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que prevalece em nossa legislação uma posição 

individualista do direito de autor, o que sem sombra de dúvida, representa uma limitação, um 

atraso se comparar com a evolução de outros direitos fundamentais. Também não há na 

Constituição Federal brasileira qualquer menção expressa relacionada à função que o direito 

de autor deveria desempenhar na sociedade. 
 

Desta maneira, observa-se que é necessária a utilização do princípio da proporcionalidade 

e da igualdade ao analisar o caso concreto, pois mesmo faltando uma legislação que trate dos 

conflitos, a aplicação desses princípios harmonizaria o conflito acima citado. 

 
 

5.1 AS MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTEÇÃO 
 

 

As medidas tecnológicas de proteção vêm cada vez mais restringindo, coibindo e 

limitando a utilização digital, sendo assim violam a garantia constitucional de acesso à cultura 

e à educação ao conhecimento e a informação. 
 

Por se tratar de um instrumento tecnológico colocado na obra que viola o acesso ao 

conhecimento restringe-se cada vez mais o direito de acesso à informação, à cultura e à 

educação, pois estas coíbem as cópias digitais ou até mesmo limitam a quantidade de vezes 

em que podem ser utilizadas, reproduzidas, acessadas e ainda em quais equipamentos digitais 

uma obra pode ser reproduzida. 
 

Medidas tecnológicas de proteção (TPM- Technological Protection Measures) são os 

dispositivos tecnológicos ou ferramentas que impedem o acesso não autorizado ou ilegal, a 

cópia ou reprodução de materiais de direitos autorais. 
 

Há duas categorias de Medidas tecnológicas de proteção (TPM), as quais se dividem 

em controle de acesso e controle de cópia. Os TPM’s de controle de acesso evitam o acesso 

não autorizado ao material, enquanto os TPM’s de controle de cópia impedem a cópia não 

autorizada. 
 

O acesso é restrito através do uso de senhas e / ou criptografia, a Lei de Direitos 
 

Autorais não inclui codificação regional em DVD’s ou programas de computador em sua 93 



 
Revista Independência, v.01, n.01, p.82‐100, Jan./Jun. 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

definição de Medidas tecnológicas de proteção de controle de acesso. Tais medidas de 

proteção são utilizadas principalmente em materiais como gravações sonoras, filmes e 

programas de computador, bem como obras artísticas e literárias (e-books) eletrônicas. 
 

Como exemplo dessas medidas protetivas, nota-se frequentemente que em muitos 

softwares há a necessidade de uma chave de ativação ou de conexão à rede para ativar o 

produto, inclusive muitos utilizam de arquivos criptografados para maquiar, esconder códigos, 

o que torna essa prática um meio de proteção à propriedade intelectual, ferindo algumas 

garantias constitucionais. 
 

Desta maneira, os proprietários de direitos autorais apoiam a utilização dessa 

ferramenta de proteção a fim de proteger os seus direitos contra os usuários que fazem cópias 

sem prévia autorização. 
 

Outra medida de proteção tecnológica existente é o que se denomina de 

Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM – Digital Right Management), o que nada mais é 

que um conjunto de tecnologias utilizadas em conteúdos digitais que controlam as criações de 

cópias não autorizadas. 
 

Sendo assim, os DRM`s utilizados pelas empresas criptografavam os conteúdos 

restringindo a quantidade de acesso, gerando uma grande polêmica entre os usuários que 

compravam alguns arquivos digitais e não tinham o direito de usá-los como e onde quisessem. 
 

O uso de gerenciamento de direitos digitais não é universalmente aceito. Alguns 

utilizadores da tecnologia DRM afirmam que é necessário lutar contra a violação dos direitos 

autorais em linha, o que pode ajudar a manter os direitos autorais e a garantir a continuidade 

de fluxo na receita. Os defensores argumentam que os bloqueios digitais devem ser 

considerados necessários para evitar que seja copiada livremente a "propriedade intelectual", 

assim como bloqueios físicos são necessários para prevenir a propriedade pessoal de ser 

roubada. 
 

Os que se opõem às DRM’s afirmam não haver nenhuma evidência que o gerenciamento 

de direitos digitais ajuda a prevenir a violação de direitos autorais, argumentando que ele só 

serve para incomodar os clientes legítimos, e que o DRM’s ajuda também às grandes 

empresas sufocar a inovação e a concorrência. Além disso, as obras podem tornar-se 

permanentemente inacessíveis se o esquema de DRM sofrer mudanças ou se o serviço for 

interrompido. 

 

94 



 
Revista Independência, v.01, n.01, p.82‐100, Jan./Jun. 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

5.2 A LEI DE RESPOSTA GRADUAL 
 

 

Esta seção presta-se a examinar a lei de resposta gradual aos atos de reprodução no 

âmbito digital, em especial os atos de download e upload realizados em redes de 

compartilhamento, com o intuito de demonstrar o problema do equilíbrio entre os interesses 

individuais e coletivos. 
 

Uma das pioneiras a legislar sobre a matéria foi a Lei HADOPI ou também conhecida 

como Lei “Criação e Internet” a qual prevê um sistema de notificações dos usuários acusados 

de partilharem ilegalmente arquivos protegidos por direitos de autor. Criando uma autoridade 

administrativa com o intuito de vigiar e punir os atos de reprodução, download e upload, de 

ficheiros na internet fixando ao alterar a legislação francesa, que tais atos tornar-se-iam 

ilegais. 
 

É mister observar que essas medidas adotadas só ocorreram a partir do crescimento 

das redes de compartilhamento, das quais utilizavam de softwares diversos com a tecnologia 

P2P (peer-to-peer ou ponto-à-ponto), que são tecnologias que fazem uma rede de 

compartilhamento cuja a principal característica é a descentralização das funções 

convencionais de rede, onde cada computador conectado acaba por fim realizando funções de 

servidor e cliente ao mesmo tempo, tendo como principal objetivo o compartilhamento, 

armazenamento e transporte de arquivos na rede. 
 

Nota-se, portanto, que a Lei HADOPI dispõe que os titulares de direitos de autor 

devem ajudar, colaborando com a fiscalização junto com os agentes públicos habilitados. 

Ademais, observa-se que a lei possibilita aos agentes fiscalizadores a obtenção de 

informações com o intuito de enviar aos utilizadores das redes de compartilhamento avisos de 

advertência sobre a ilicitude dos atos por eles praticados. 
 

Desta maneira, a resposta gradual denominada pela Lei HADOPI resulta-se no envio 

de avisos de advertência por e-mail da prática de compartilhamento ilícito, sendo que na 

hipótese do utilizador ser flagrado novamente em atos de compartilhamento ilegal no prazo de 

seis meses a contar da data do envio do primeiro aviso, a lei permite que a comissão da Alta 

Autoridade faculte da emissão de um segundo aviso ou não, sendo assim se optar por um 

segundo aviso é obrigado por lei que a Alta autoridade prove a data do mesmo. 
 

Caso o utilizador insista em praticar o ato ilícito dentro de um prazo de um ano a 
 

contar da data do segundo aviso é instaurado um procedimento criminal pela alta autoridade 
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contra o utilizador infrator, onde o Tribunal poderá impor como pena a sanção estabelecida 

pela Lei que determina uma suspenção do acesso à internet pelo prazo de 3 meses a 1 ano, 

obrigando o utilizador a continuar vinculado ao contrato e continuar a pagar o prestador de 

serviço. Este procedimento é sustentado em uma resposta gradual realizado em três passos em 

analogia à regra dos três strikes ou três passos do sistema de fair use americano. 

 
 

5.3 COMPENSAÇÃO EQUITATIVA 
 

 

Sabendo da necessidade de se utilizar da obra (sem fins lucrativos), é preciso que o 

legislador observe a condição social da população e a necessidade da mesma de se utilizar do 

feito, o exclusivo do autor, com o intuito de buscar o conhecimento educacional, informativo, 

ou seja, buscando através do meio digital a facilidade de obter a obra protegida, visando desta 

forma uma reforma na atual legislação tornando assim possível o uso do exclusivo sem 

caracterizar um ato ilícito. 
 

Porém, é plausível que ao considerar a necessidade da coletividade não deixe de 

considerar a necessidade do individual, o autor, pois este, precisa tanto quanto a população de 

incentivo para que possa continuar a criar suas obras e consequentemente disseminar a 

cultura. 
 

Defendendo a criação de um sistema de utilização livre, no tocante à obra protegida 

em sua cópia privada, exigindo por sua vez uma compensação equitativa ao autor, tornando 

esta compensação um tributo, ou seja, um imposto, a fim de obter um equilíbrio entre os 

direitos fundamentais previstos na Constituição. 
 

Desta forma, muitos países já usufruem deste sistema livre, principalmente na Europa 

onde esta compensação é claramente vista na Directiva 2001/29/CE alíneas a) e b) do art. 5º, 

nº 2
9
. A exemplo de Portugal, o qual o sistema brasileiro se espelha, prevê o sistema de 

utilização livre, permitindo a Cópia Privada na íntegra em seu art. 75, e prevê da mesma 

forma, em seu art. 82 nº 1, a compensação inerente ao autor, dispondo desta maneira
10

: 

 
 
 
 
9 Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Relativa à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação. Disponível em: 
https://ciist.ist.utl.pt/docs_da/directiva_2001-29-CE.pdf>. Acesso em 20 de maio. de 2013.  
10 Código do Direito de Autor e Dos Direitos Conexos – DL 63/85 (Portugal). Disponível em: 
<https://ciist.ist.utl.pt/docs_da/codigo_direito_autor_republicado.pdf>. Acesso em: 20 de maio. de 2013.  
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ARTIGO 82º Compensação devida pela reprodução ou gravação de obras  
1 – No preço de venda ao público de todos e quaisquer aparelhos mecânicos, 

químicos, eléctricos, electrónicos ou outros que permitam a fixação e reprodução 

das obras e, bem assim, de todos e quaisquer suportes materiais das fixações e 

reproduções que por qualquer desses meios possam obter-se, incluir-se-á uma 

quantia destinada a beneficiar os autores, os artistas, intérpretes ou executantes, os 

editores e os produtores fonógrafos e videográficos. 
 
 

Sendo assim a inserção de um sistema tributado é uma possível solução, porém é 

bastante questionável, uma vez que se deve analisar a realidade brasileira com a realidade 

europeia, principalmente no tocante a fiscalização e a real utilização desses aparelhos 

tecnológicos e suportes ao uso privado, colocando um direito, que possui uma essência 

privada em uma esfera pública. 
 

Porém, deve continuar sendo alvo de grande estudo para uma devida adequação a 

atual realidade do país, de forma a aplicar um sistema compensatório, verdadeiramente justo, 

amparando tanto os interesses privados quanto os interesses coletivos. 
 

Em conformidade com esse entendimento o Tribunal de Justiça da União Europeia no 

acórdão C-467/08 (PADAWAN / SGAE) de acordo com o Comunicado de Imprensa nº 

106/10 dispõe que
11

: 

 

[...] o Tribunal de Justiça observa que a «compensação equitativa» deve ser 

considerada a contrapartida do prejuízo sofrido pelo autor em razão da reprodução 

não autorizada da sua obra protegida. Este prejuízo constitui, por isso, o critério de 

base para o cálculo do montante da referida compensação. Além disso, o Tribunal de 

Justiça sublinha que a directiva exige que seja mantido um «justo equilíbrio» entre 

os titulares dos direitos e os utilizadores de objectos protegidos. Cabe, por isso, em 

princípio, à pessoa que realizou essa reprodução para seu uso privado, reparar o 

prejuízo, financiando a compensação que será paga ao titular. 
 
 

Em seguida o Tribunal de Justiça declara que “um sistema de «taxa por cópia privada» 

só é compatível com o referido «justo equilíbrio» se os equipamentos, aparelhos e suportes de 

reprodução em causa puderem ser utilizados para fins de cópia privada e, como tal, causar 

prejuízo ao autor da obra protegida”, sendo, portanto permitida a cópia na íntegra, desde que o 

autor seja compensado. 
 

Ademais, observa-se que a adoção de um sistema de utilização livre e de compensação 

econômica, justa, parte do pressuposto do real efeito de harmonização e equidade entre os 

 
11

 Comunicado de Imprensa n 106/10 - Tribunal de Justiça da União Europeia. Acórdão C – 467/08 

(PADAWAN/SGAE). Disponível em: < http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-10-106_pt.htm?locale=en>. 
Acesso em: 20 de maio. de 2013. 
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princípios fundamentais do direito do autor e do direito de acesso à informação, à educação e 

à cultura, garantidos constitucionalmente, porém é palpável lembrar que no tocante do mundo 

tecnológico com os meios de distribuição e reprodução em linha esse tipo de controle talvez 

não seja tão eficaz, principalmente pela dificuldade de controlar o número de cópias e a 

finalidade dessas cópias, pois ao se falar do mundo digital a taxação de aparelhos reprodutores 

seria totalmente inócua. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Por todo o conteúdo exposto, é possível identificar que a internet é uma tecnologia que 

visa à descentralização, disseminando, difundindo conteúdo em rede onde a possibilidade de 

acesso a informações existe de forma facilitada, possibilitando através do compartilhamento 

dos ficheiros fazendo então com que a Lei dos Direitos Autorais necessite urgentemente ser 

alterada. Com o avanço da globalização e o surgimento de novas tecnologias desenvolvidas 

com o passar do tempo, o país precisa se adequar a esse desenvolvimento e as suas 

concepções. 
 

Sendo assim é preciso continuar de forma árdua e insistente os estudos acerca do tema, 

este bastante amplo e divergente que não fora totalmente esgotado nesta ocasião, 

principalmente acerca da “compensação equitativa”. 
 

Neste sentido, o Direito Autoral necessita, efetivamente, cumprir com o seu papel 

social, resguardando os direitos privados a partir de uma perspectiva sobre os direitos 

coletivos, gerando, portanto, uma harmonização entre eles a fim de obter um equilíbrio 

jurídico. 
 

Sendo assim, respeitando o sistema jurídico consolidado no país, os limites do direito 

de autor devem estar em conformidade com os preceitos estabelecidos na Constituição 

Federal e nos tratados internacionais ratificados, principalmente, o direito de acesso à cultura 

e à informação. 
 

Desta forma, o ato de “baixar” uma obra com o fim educacional e informativo não se 

consideraria ilícita e sim mera utilização, fazendo com que a obra chegue ao fim específico da 

função social. 
 

Ao mesmo tempo, o legislador deve criar um sistema de compensação equitativa, 
 

tendo como exemplo a criação de um banco de dados nacional e a implantação de um site do 
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governo no qual deve constar todo o acervo dos autores visando uma facilidade de busca e 

uma facilidade compensação ao autor fazendo assim com que os direitos autorais não sejam 

violados, tão pouco o acesso à informação, à cultura e à educação. 
 

Ademais, a criação do sistema acima referido faz com que deixe de existir ou que seja 

deixado de lado os programas que utilizam a tecnologia p2p, maior vilão tecnológico contra 

os direitos autorias pela facilidade de acesso e disponibilidade de conteúdo deste banco de 

dados. 
 

Conclui-se então que para solucionar o impasse atual da legislação brasileira acerca 

dos limites do direto de autor, e, em específico, da distribuição e reprodução da obra protegida 

no âmbito digital, é viável e necessária a implantação de um sistema de utilização livre, ao 

mesmo tempo, em contra partida deve-se criar um sistema justo de compensação visando, 

sobretudo o incentivo ao desenvolvimento das obras pelos autores, visando um equilíbrio 

entre as partes, visando uma equidade entre o público e o privado acerca dos princípios 

fundamentais envolvidos. 
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ASSÉDIO PROCESSUAL: REFLEXOS E CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO  

PROCESSUAL DO TRABALHO 
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RESUMO 

 
O presente artigo traz à tona um estudo detalhado acerca do assédio processual no direito processual do trabalho 

e as consequências suportadas pela parte que eventualmente sofre com esse dano que lhe é causado. O assédio 

processual é um instituto jurídico que ainda não é completamente conhecido, daí a dificuldade em identificá-lo e 

repará-lo. Esse tipo de assédio enseja uma espécie de dano moral e é compreendido como a prática reiterada de 

atos e faculdades processuais, da garantia da ampla defesa e do contraditório, por uma das partes, com o intuito 

de procrastinar o andamento regular do feito, retardando a prestação jurisdicional. Existe uma dificuldade em 

punir o assediador, isso porque aparentemente ele está se valendo de faculdades processuais que tem por direito, 

mas por trás desses atos existe um objetivo malicioso que é bastante reprovável e que deve ser reparado. No 

direito do trabalho essa prática é bem comum, visto a condição de superioridade em que o empregador se 

encontra em relação ao seu empregado, justamente por ser o mais forte economicamente. É imprescindível que o 

assediador repare o dano causado, além disso é de grande valia que o Estado procure meios que diminuam a 

morosidade da justiça para que os empregados não fiquem lesados diante da demora na resolução dos conflitos. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Assédio Processual. Direito do Trabalho. Dano Moral. Morosidade da Justiça. 
Procrastinação. Identificação. Reparação. Responsabilidade Civil. Resolução dos conflitos. 

 

ABSTRACT 

 

This monograph brings up a detailed study of the procedural harassment in employment law and the 

consequences borne by the party that eventually suffers from this damage that is caused to him. The procedural 

harassment is a legal institution that is not yet fully understood, hence the difficulty in identifying it and repair it. 

This type of harassment occasion a kind of moral damage and is understood as the repeated commission of acts 

and procedural colleges, the guarantee of legal defense and contradictory, by either party, in order to 

procrastinate the regular made progress, slowing adjudication . There is a difficulty in punishing the harasser, 

this because apparently he is taking advantage of procedural colleges whose right but behind these acts there is a 

malicious purpose, which is quite reprehensible and should be repaired. In labor law, this practice is quite 

common, given the superiority of condition where the employer is in relation to its employee, precisely because 

it is the strongest economically. It is imperative that the stalker repair the damage also is of great value that the 

state look for ways to reduce the slowness of justice so that employees are not damaged before the delay in 

resolving conflicts 

 
KEYWORDS: Harassment Procedure. Labor Law. Moral damage. Slowness of Justice. Procrastination. ID. 
Repair. Conflict resolution. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A principal proposta do presente artigo é analisar a figura do assédio processual no 

Direito Processual do Trabalho, verificando como a doutrina e a jurisprudência vem se 

posicionando acerca deste novo instituto pouco conhecido no mundo jurídico e 
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principalmente como e quais as formas que existem para identificar e reparar o dano causado 

através do assédio processual. 
 

No primeiro momento analisar-se-á o direito de ação, introduzindo o leitor ao tema 

proposto, visto que estudar o direito de ação e todos os recursos a ele inerentes é 

imprescindível para o entendimento do tema. 
 

Em seguida far-se-á uma abordagem no tema de maneira bem mais específica, 

vinculando ao direito processual do trabalho, trazendo a sua evolução histórica, passando pelo 

princípio da celeridade processual e analisando a temática em relação aos recursos mais 

importantes e mais interpostos na Justiça do Trabalho como método de prática para assédio 

processual 
 

É de grande importância diferenciar o assédio processual com a litigância de má-fé, já 

que os dois institutos não se confundem. Isso porque a litigância de má-fé se define pela 

prática de apenas um ou alguns poucos atos, ao contrário do assédio processual, que se 

perpetua com a prática continuada e reiterada de atos procrastinatórios e maliciosos. Assim, 

os elementos do assédio processual são os mesmos do assédio moral e as formas de reparação 

do dano causado à vítima. 
 

Com vistas a garantir efetivamente a adoção do princípio da razoável duração do 

processo e sua ligação com o comportamento das partes e do Estado, como forma de combate 

ao assédio processual, é importante trazer à baila a figura dos negócios jurídicos processuais, 

introduzido no nosso sistema jurídico através do Novo Código de Processo Civil, prevendo a 

possibilidade de as partes participarem de uma forma mais ativa e democrática na condução 

do processo, onde podem acordar e conciliar a respeito das regras processuais, sendo um 

grande precursor do combate ao assédio, mas que, sem o devido cuidado, pode ser tornar um 

grande vilão para o polo mais fraco da relação, podendo inclusive ser considerado 

incompatível com o processo trabalhista. 

 

1 ACESSO À JUSTIÇA E OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO 

 

1.1 O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

É o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), que 

prevê, no seu art. 28, o princípio da razoável duração do processo, estabelecendo que: “Toda 
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pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por 

um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, 

na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem os 

seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. 

 

Sendo signatária desse Pacto, o Congresso Nacional editou e aprovou o seu texto por 

meio do Decreto n° 27, de 26 de maio de 1992. E logo mais em 25 de setembro do mesmo 

ano foi depositada a Carta de adesão ao referido Pacto, que teve sua publicação e 

promulgação através do Decreto n° 678, de 09 de novembro de 1992, com a inserção no 

ordenamento jurídico pátrio. No ano de 2004, o Poder Constituinte Derivado Reformador 

aprovou a Emenda Constitucional n° 45/04 que gerou uma série de mudanças no Poder 

Judiciário, e é possível afirmar que o princípio da razoável duração do processo foi 

extremamente importante para essas mudanças, pois o objetivo era muito importante, o de 

desafogar o Judiciário e que a sociedade tivesse direito à uma justiça mais célere. 
 

De certa maneira o termo “razoável” é bastante relativo, pois, o que se considera 

tempo razoável para a duração de um determinado processo, não é a mesmo que se considera 

para outro, pois apenas o estudo de cada caso concreto que irá determinar. A demora na 

resolução de uma lide é completamente inaceitável. 
 

Segundo o autor Cláudio Cintra Zarif (2006), estudar o comportamento das partes é 

imprescindível para analisar qual tempo razoável à duração de um processo: 

 

A atuação das partes está intimamente ligada à duração do processo, sendo um de 

seus princípios orientadores a lealdade e boa-fé dos litigantes. O que se espera das 

partes envolvidas numa demanda judicial é exatamente que atuem em respeito a 

esses princípios, o que facilitará que o processo tenha sua duração reduzida, 

atingindo de forma mais ágil e rápida sua finalidade, que é a decisão atribuindo 

razão àquele que tem direito. (ZARIF, 2006, p. 142) 
 
 

Como visto, a atuação das partes é fator indispensável para se verificar o tempo 

razoável à duração do processo. Isso se mostra a partir da prática das faculdades processuais, 

as diligências e prazos a serem cumpridos pelas partes. Nesse diapasão, a estrutura do Poder 

Judiciário, bem como o número de auxiliares da justiça, magistrados, estrutura física e 

capacidade dos mesmos, irão determinar o prazo que durará um processo, ou seja, o Poder 
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Judiciário deve organizar-se de maneira que garanta às partes um tempo hábil para a 

resolução das demandas. 

 
 

1.2 O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL 

 

Partindo do conceito de celeridade, é oportuno considerar o quão importante é 

conceituá-lo. Celeridade significa rapidez, agilidade, veloz, ágil e dentre outros significados. 

Nesse sentido vê-se a imensa necessidade desse conceito ser aplicado de forma exemplar ao 

direito processual brasileiro, por conta do grande número de processos que existem e também 

da alta demanda, inclusive no vasto número de reclamações trabalhistas e de processos que 

são ajuizados todos os dias no território brasileiro. 
 

O princípio da celeridade processual foi trazido ao mundo jurídico por meio do Código 

de Processo Civil atual (Lei n° 5.869/73), que no seu art. 125, II, aduz que: O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: II) velar pela rápida solução 

do litígio. 
 

José Cairo Jr. (2009), trata o princípio da celeridade da seguinte maneira: 

 

A existência de um conflito objeto de uma lide desestabiliza de certa forma, a 

sociedade, tendo em vista que pode representar um descumprimento à ordem legal 

por ela imposta. Além disso, o detentor do direito subjetivo lesado tem interesse no 
retorno do status quo ante no menor espaço de tempo possível, através da entrega da 

prestação jurisdicional. (CAIRO JR. 2009, p. 57) 

 

O princípio da celeridade ele se encontra no processo em geral, como forma de 

garantir a efetivação do direito de ação em tempo razoável, com rapidez no andamento do 

feito. Na Justiça do Trabalho esse princípio se torna extremamente importante por conta da 

situação do empregado, que trabalha porque necessita e o salário que recebe é uma fonte de 

renda para que possa sustentar toda a sua família. 
 

A Consolidação das Leis do Trabalho trouxe o princípio da celeridade processual, 

através do seu art. 765, a saber: “Os juízos e Tribunais do trabalho terão ampla liberdade na 

direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar 

qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. ” 
 

Nesse sentido é possível verificar com precisão a presença deste princípio na Justiça 

do Trabalho. Pode se analisar os prazos no direito processual do trabalho, que são mais 
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reduzidos que os prazos do processo civil e penal, isso existe como forma de garantir com 

mais celeridade a resolução dos conflitos, principalmente por conta do empregado ser a parte 

menos favorecida na relação processual e o empregador se encontrar em posição de 

superioridade econômica. 
 

Sobretudo, para que o processo se torne célere é importantíssimo estabelecer um 

vínculo entre a celeridade processual, ou seja, rapidez, agilidade no processamento do feito e 

a resolução da demanda com a segurança jurídica, isso porque o processo deve ser julgado 

com a máxima segurança possível. 
 

O mencionado princípio é um princípio que se encontra implícito na Constituição 

Federal, todavia tornou-se efetivamente um direito fundamental através da Emenda 

Constitucional n° 45, de 2004, pelo qual foi acrescentado ao art. 5° o inciso LXXVIII, 

apresentando-se da seguinte maneira: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. ” 

 

2 O ASSÉDIO PROCESSUAL NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 

2.1 BREVE  RETROSPECTIVA  HISTÓRICA  E  CONCEITUAÇÃO  DO  ASSÉDIO  
MORAL NO DIREITO LABORAL 

 

O estudo do assédio inicializou com as pesquisas biológicas, realizadas pelo 

estologista Konrad Lorenz, em animais, no ano de 1963. Ele passou a verificar o 

comportamento de certos tipos de animais, quando estes, que eram relativamente pequenos e 

com pouca capacidade física, entravam em contato com o território de outros tipos de animais, 

geralmente maiores e mais fortes, e que por conta dessa invasão, demonstravam 

comportamentos agressivos e possuíam o grande objetivo de retirar aquele ser invasor do seu 

território. 
 

Esse comportamento foi denominado por ele de mobbing, que quer dizer multidão, 

como esclarece a autora Maria Aparecida Alckmin (2006): 

 

Do ponto de vista etimológico, a palavra tem origem no verbo inglês to mob, que 

indica as ações de assaltar, agredir em massa, assediar, e do substantivo derivado 

mob que significa multidão em tumulto, quantidade de pessoas desordenadas, logo, 
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a expressão mobbing está associada à forma de violência coletiva, ligada a 

organização do trabalho. (ALKMIN, 2006, p. 38) 

 

De antemão é possível observar que o assédio existe desde os primórdios, indo além 

da biologia, se tratando de um comportamento vexatório e bastante reprovável. No direito 

laboral essa perspectiva se encontra de maneira bastante cruel e nítida, que logo após o tempo 

da escravatura, em que a mão de obra fora substituída, existia muita humilhação, 

discriminação, tratamento ruins e inclusive a intensificação do assédio sexual. 
 

Nesse contexto, por conta da revolução industrial, a mão de obra foi trocada pelo uso 

de máquinas, tornando as relações de trabalho bastante precário, onde se buscava cada vez 

mais maiores produções, em pouco espaço de tempo, desvalorizando completamente o 

ambiente de trabalho, e como consequência a intensificação do assédio nesse ambiente. Por 

ironia do destino, ou não, esse cenário ainda perdura nos dias de hoje, por conta da 

globalização, do consumismo, da lei da oferta e da procura, o mundo globalizado tem a 

necessidade de cada vez produzir mais, e isso pode acarretar consequências gravíssimas ao 

trabalhador, bem como o vasto número de processos que se originam por conta deste cenário. 
 

No que concerne às diversas variações de entendimento acerca do assédio moral ao 

redor do mundo, é imprescindível analisar o que a autora Luciana Oliveira Police de Freitas 

fala sobre o assunto: 
 

Em países como Itália, Alemanha e Países Escandinavos, o assédio moral é definido 

como mobbing que, segundo HIRIGOYEN (2002, p. 77). “[...] vem do verbo inglês 

to mob, cuja tradução é maltratar, atacar, perseguir, sitiar. Já o substantivo mob 

significa multidão, turba. Não se deve esquecer que, em inglês, Mob, com letra 

maiúscula, significa máfia.  
Já na Inglaterra, tendo em vista o tratamento tirânico, grosseiro e desumano 
característico da violência moral, a nomenclatura escolhida foi bullyng, cuja origem 
reside na palavra bully, ou seja, aquele que ataca os mais fracos.  
Por sua vez, nos Estados Unidos, o vocábulo utilizado é harassment em homenagem 

às pesquisas de Carrol Brodsky que resultaram na obra denominada “The harrassed 

worker” e, no Japão, onde a concepção do individual não é bem aceita, a prática 

violenta é definida como ijime, cujo objetivo é “[...] inserir os indivíduos no grupo e 

os tornar adaptados. Um provérbio japonês resume claramente o fato: “o prego que 

avança vai encontrar o martelo.” (HIRIGOYEN, 2002, p. 83). 

 
Nos países de língua espanhola, é denominado psicoterror laboral ou acoso moral e 

nos de língua portuguesa, também pode ser encontrado sob o título de terror 
psicológico, tortura psicológica ou humilhação no trabalho. (FREITAS, 2009, jus 
navigandi, ano 13, n. 2051) 
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Diversos estudiosos, diante desse episódio, passaram a analisar com mais precisão e 

com um número maior de detalhes, esse comportamento duvidoso que perseguia às diversas 

esferas da sociedade, inclusive crianças. 
 

Diante disso, surge Peter-Paul Heinemann, um médico sueco, que realizou uma 

pesquisa de extrema importância para a compreensão do assédio. Analisou um grupo de 

crianças no ambiente escolar. Curiosamente, os resultados da pesquisa foram muito parecidos 

com a primeira pesquisa, eis que as crianças demonstraram a mesma tendência dos animais, a 

partir do momento que outra criança “invadisse” seu espaço. Esta foi então a pesquisa 

pioneira em detectar o assédio moral nas relações humanas. Deste então, muitas outras 

surgiram e trabalhos começaram a ser publicados, em especial relacionados à psicologia 

infantil (FERREIRA, 2004, p. 38 1 39). 
 

Acerca dos primeiros estudos realizados no mundo acerca do assédio moral no 

ambiente de trabalho, têm-se como base o estudo realizado pelo psicólogo alemão Heinz 

Leymann, como bem relata Hádassa Dolores Bonilha Ferreira (2004, p. 39): 

 

Na década de 80, então vinte anos mais tarde, o psicólogo alemão Heinz Leymann, 

analisando o ambiente de trabalho, descobriu o mesmo comportamento indetificado 

nas pesquisas anteriores, mas, segundo o psicólogo, no ambiente de trabalho a 

violência física raramente é usada no assédio moral, sendo marcada por condutas 

insidiosas, de difícil demonstração, como o isolamento social da vítima. 

(FERREIRA, 2004, P. 39) 

 

Foi através da Constituição Federal da República de 1988 que o assédio moral passou 

a ter maior destaque na legislação brasileira vigente, pois a Constituição Federal trouxe 

diversos direitos pertencentes aos trabalhadores, inclusive a ampliação da competência da 

Justiça do Trabalho, por meio da Emenda Constitucional n° 45, de 2004, que em seu art. 114, 

VI, contém a seguinte redação: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: VI – as 

ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;” 

(incluído pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004). 
 

Diante deste mesmo fundamento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, pacificou o 

entendimento, através da Súmula n° 392, de que a Justiça do Trabalho é competente para 

processar e julgar ações referentes a danos morais e patrimoniais. 
 

O assédio moral é uma conduta abusiva, que abala o psicológico da pessoa que está 

sendo atingida pelo assédio, se trata de uma prática reiterada, que tem o objetivo de extinguir 

 

107 



 

 
 
 

 

aquela pessoa daquele determinado ambiente. Quando se trata do ambiente de trabalho, o 

objetivo maior do assediador é tornar inviável a convivência da pessoa com o ambiente de 

trabalho, causando efeitos imensuráveis na sua rotina de trabalho e consequências até no 

ambiente familiar. 
 

Márcia Novaes Guedes (2003, p. 33), define assédio moral como: 

 

Todos aqueles atos e comportamentos provindos do patrão, gerente, superior 

hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de continua e ostensiva 
perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas e morais da 

vítima. (GUEDES, 2003, p. 33) 

 

Por assédio em um local de trabalho temos que entender toda e qualquer conduta 

abusiva, manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos 

que possam trazer dano à personalidade, à dignidade, ou a integridade física ou psíquica de 

uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 

2010). 
 

O assédio moral, também conhecido como terrorismo psicológico ou “psicoterror”, é 

uma forma de violência psíquica praticada no local de trabalho, e que consiste na prática de 

atos, gestos, palavras e comportamentos vexatórios, humilhantes, degradantes e 

constrangedores, de forma sistemática e prolongada, com clara intenção discriminatória e 

perseguidora, visando eliminar a vítima da organização do trabalho (ALKIMIN, 2005, p. 36 e 

37). 

 

2.2 O ASSÉDIO PROCESSUAL 

 

2.2.1 DEFINIÇÃODEASSÉDIOPROCESSUALPELADOUTRINAE  
JURISPRUDÊNCIA 

 

 

Atualmente, diante do vasto número de demandas judiciais que afronta o Poder 

Judiciário no Brasil, e especificamente, a Justiça do Trabalho, têm-se a consequência drástica 

de um imenso volume de processos judiciais e reclamações trabalhistas que ocasionam um 

congestionamento judicial bastante evidente, bem como a morosidade da justiça, fazendo com 

que a tutela jurisdicional retarde. 
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Quando se fala em morosidade da justiça é importante deixar claro que este é um fator 

que se deriva de inúmeros atos, principalmente quando se fala em um número relevante de 

ações que são proposta diariamente na Justiça do Trabalho, e que boa parte delas são 

completamente desnecessárias, fazendo com que a Justiça se atole em processos, ficando cada 

vez mais complicado se falar em celeridade processual diante dessa realidade. 
 

É nesse cenário que surge o assédio processual, um instituto pouco conhecido e 

bastante recente no mundo jurídico. Sua definição se sustenta pela prática reiterada de atos e 

faculdades processuais, pelas partes que compõe o processo, motivando um retardamento 

processual, com o objetivo de frustrar a prestação jurisdicional, ocasionando a redução da 

autoestima da outra parte no processo, desestimulando-a a prosseguir no feito, fazendo-a 

desacreditar na justiça, gerando humilhação e sofrimento com a demora excessiva da 

resolução da demanda., e além de tudo isso, também causa um prejuízo considerável para o 

Estado. 
 

É como ressalta a Juíza da 1° Região, Daniela Valle da Rocha Muller (2012, no 
 

mérito, ano XVII, n° 46): “[...] A morosidade do judiciário decorre de diversos fatores, entre 

eles, por parte dos que participam da relação processual, na prática de atos procrastinatórios. ” 
 

Esse estado de coisas não é novidade, principalmente para quem atua na Justiça do 

Trabalho. Com o avanço dos estudos jurídicos sobre o assédio moral no âmbito das relações 

de trabalho, se percebeu que muitas vezes a conduta abusiva extrapola os limites da relação 

material travada entre empregado e empregador no Judiciário Trabalhista (MULLER, 2012, 

ano XVII, n. 46). 
 

Mário Vasni Paroski define o assédio processual como: 

 

Entende-se, em linhas gerais, que assédio desta natureza consiste no exercício 

abusivo de faculdades processuais, da própria garantia da ampla defesa e do 

contraditório, pois, a atuação da parte não tem a finalidade de fazer prevalecer um 

direito que se acredita existente, apesar da dificuldade em demonstrá-lo em juízo, 

nem se cuida de construção de teses sobre assuntos em relação aos quais reina 

discórdia nos tribunais, a exemplo de uma matéria de direito, de interpretação 

jurídica, complexa e de alta indagação. Nada disso. O verdadeiro propósito do 

litigante é dissimulado, pois, sob a aparência de exercício regular das faculdades 

processuais, deseja um resultado ilícito ou reprovável moral e eticamente, 

procrastinando a tramitação dos feitos e causando prejuízos à parte que tem razão, a 

quem se destina a tutela jurisdicional, além de colaborar para a morosidade 

processual, aumentando a carga de trabalho dos órgãos judiciários e consumindo 

recursos públicos para a prática de atos processuais que, sabidamente, jamais 

produzirão os efeitos (supostamente lícitos) desejados pelo litigante assediador. 

(PAROSKI, 2008, p.38). 
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Para a maioria dos doutrinadores, esse instituto jurídico se conceitua como a dilatação 

do andamento do feito, suscitada por uma das partes, durante o curso do processo, com o 

objetivo de frustrar e retardar a decisão judicial. Ele é considerado um ramo do assédio moral, 

como preceitua Francisco Xavier de Sousa Filho (2007, online): 

 

Surge então o assédio moral no processo quando a lesão de direito ocorreu, mas, 

sem motivo justo nenhum para contestação, a parte nega a procedência inarredável 
da ação. No propósito de arranjar meios condenáveis em adiar o final da ação, 

usando de artifício da malandragem e criminoso para lograr ou levar ao erro o 

julgador, como tem acontecido, o ato ilícito aparece. 

 

Flávio Fernando Gomes Dutra de Oliveira (2011) conceituou assédio processual, da 

seguinte forma: 
 

Assim, compreendemos o assédio processual como uma série de condutas 

antijurídicas que são praticadas no decurso de um processo judicial por uma das 

partes litigante com o exclusivo propósito de se evitar que a outra parte receba a 

tutela jurisdicional efetiva, desestimulando-a a prosseguir com a ação, fazendo-a 

desacreditar na realização de justiça, e, muitas vezes, forçando-a a celebrar acordos 

claramente prejudiciais aos seus direitos, mesmo após a sua certificação no processo 

de conhecimento tendo em vista que na execução é amplamente possível obstacular 

a prestação jurisdicional. (OLIVEIRA, 2011) 

 

Por mais que se trate de um tema bastante novo, ele vem sendo muito debatido por 

vários doutrinadores, como é possível observar a definição de assédio processual pelos 

doutrinadores Nilton Barreto Paim e Jaime Hillesheim (revista LTr, vol. 70, n. 09, 

setembro/2006): 

 

O assédio processual podemos definir como a procrastinação do andamento do 

processo, por uma das partes, em qualquer uma de suas fases, negando-se ou 

retardando o cumprimento de decisões judiciais, respaldando-se ou não em norma 

processual, provocando incidentes manifestamente infundados, interpondo recursos, 

agravos, embargos, requerimentos de provas, contraditas despropositadas de 

testemunhas, petições inócuas, ou quaisquer outros expedientes com fito 

protelatório, inclusive no decorrer da fase executória, procedendo de modo 

temerário e provocando reiteradas apreciações estéreis pelo juiz condutor do 

processo, tudo objetivando obstacularizar a entrega da prestação jurisdicional à parte 

contrária. (BARRETO PAIM E HILLESHEIM, 2006 vol. 70, ano 09) 

 

A doutrina e a jurisprudência caracterizam o assédio processual como uma espécie de assédio 

moral,  mas que  possui  suas próprias  peculiaridades e  características que  não se confundem 

com o assédio moral. A diferença está justamente ligada ao processo, ou seja, está 

estritamente relacionado com o direito processual, pois não é praticada no meio ambiente de 
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trabalho e sim durante o período que se perdure o processo, levando-se em consideração que o 

reclamante ao buscar o Poder Judiciário para a solução de suas demandas, almeja que o seu 

direito seja observado e satisfeito, sem que uma parte impeça o seu prosseguimento, como por 

exemplo, a interposição constante de recursos, com o intuito de delongar a pretensão jurídica 

satisfeita. 

 

2.2.2 ATUAÇÃO  DO  ASSEDIADOR  E  A  CARACTERIZAÇÃO  DO  ASSÉDIO  
PROCESSUAL 

 

Salienta-se que no direito do trabalho o empregado é considerado a parte 

hipossuficiente da relação jurídica estabelecida entre empregado e empregador, justamente 

porque o empregado está em posição de dependência econômica, onde o empregador possui 

superioridade jurídica no ambiente de trabalho. 
 

O princípio da proteção é considerado o princípio base do direito do trabalho, que 

teoricamente possui uma forma de sanar as diferenças e desarmonias que venham existir no 

contrato de trabalho, protegendo a parte mais frágil dessa relação, que é o empregado. O 

princípio da proteção pode ser desmembrado em três princípios, quais sejam: i) o in dubio pro 

operário; ii) o da aplicação da norma mais favorável ao trabalho, e iii) o da aplicação da 

condição mais benéfica ao trabalhador (PINTO MARTINS, 2014, p. 36/37). 
 

O empregado, quando vê que é necessário buscar a justiça para satisfazer os seus 

direitos, tem a imensa necessidade que esse conflito seja solucionado de maneira célere, 

estando protegido de todo e qualquer dano que vier a sofrer, inclusive a sua reparação. Como 

o empregador se posiciona em situação de superioridade, justamente por ser o mais forte 

economicamente, possui artifícios para driblar a situação, utilizando de todos os métodos que 

existem para desestimular o empregado a prosseguir no feito, e principalmente adiar e evitar 

que o mesmo receba o que lhe é devido, ou seja, que o seu direito seja alcançado. 
 

A reclamada, ao praticar assédio processual, atua de forma desigual, restringindo o 

direito de defesa estabelecido pelo art. 187 do Código Civil brasileiro, e atentando contra a 

justiça, não observando os direitos e deveres que são inerentes às partes e atacando princípios 

importantíssimos como a boa-fé e a lealdade processual. O art. 187, do Código Civil 

brasileiro, prevê o seguinte: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
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exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

fé ou pelos bons costumes. ” 
 

Existem elementos inerentes ao assédio moral que servem de escopo para que o 

assédio processual possa ser caracterizado, como bem ilustra Nilton Rangel Barreto Paim e 

Jaime Hillesheim (2007): 

 

 

O fenômeno do Assédio Moral comporta alguns elementos que o identificam, e por 

meio do estudo doutrinário desse intuito foram identificados alguns elementos 

essenciais à configuração e problematizarão desse fenômeno, quais sejam: dimensão 

da violência empregada (relaciona-se ao número de investida contra a vítima e sua 

repercussão); duração dos ataques (prolongação do tempo não bastando um único 

ato atentatório); finalidade (recolher à vítima a situação de incômodo); e 

potencialidade das agressões (tal que faça a vítima ceder aos interesses do 

agressor).(PAIM, HILLESHEIM, 2007, p. 158) 
 
 

Em linhas gerais, Mauro Paroski, faz uma análise bastante interessante ao discorrer 

sobre o comportamento do assediador ao praticar o assédio processual, como se vê: 

 

O verdadeiro propósito do litigante é dissimulado, pois, sob aparência do exercício 

regular das faculdades processuais, deseja um resultado ilícito ou reprovável moral e 

eticamente, procrastinando a tramitação dos feitos e causando prejuízo à parte que 

tem razão, a quem se destina a tutela jurisdicional, além de colaborar para a 

morosidade processual, aumentando a carga de trabalho dos órgãos judiciários e 

consumindo recursos públicos com a prática de atos processuais que, sabidamente, 

jamais produzirão os efeitos (supostamente lícitos) desejados pelo litigante 

assediador. 
 
 

Neste contexto é imprescindível focar no princípio da boa-fé objetiva, trazida pelo 

CC/02, no seu art. 927, também do Código Civil, e o liame entre o mencionado princípio e o 

assédio processual. O empregador, que na relação processual é definida como “reclamada”, se 

posiciona de maneira superior ao reclamante, por isso, ao se utilizar das suas faculdades 

processuais e/ou do seu direito ao contraditório, com o intuito de postergar a prestação 

jurisdicional para que o direito que é devido ao empregado não seja concretizado, ele está 

abusando do direito, conforme estabelece o art. 187, do Código Civil brasileiro de 2002. 
 

Sérgio Cavalieri Filho, demonstra, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil” 

a sua opinião em relação a expressão “abuso de direito”, observa-se: 

 

Na realidade é contraditória a expressão abuso de direito, e disso resultou toda a 
controvérsia sobre o tema. O direito é sempre lícito; há uma antítese entre o direito e 

o ilícito, um exclui o outro. Onde há direito não há ilicitude. O que pode ser ilícito é 
 

112 



 

 
 
 

 

o exercício do direito – a forma de sua exigibilidade. Mais correta, portanto, é a 

expressão abuso no exercício do direito, ou exercício abusivo o direito, como 
coloca Thiago Rodovalho na sua excelente monografia Abuso de direito e direitos 
subjetivos (RT, 2012, p. 118). (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 202) 

 

Percebe-se que o abuso de direito ocorre em momento futuro, justamente no momento 

em que ele está sendo exercido, como bem assevera o supracitado autor, Sérgio Cavalieri 

Filho (2014): 
 

No abuso do direito, não será levado em consideração o direito na sua essência, o 

que será levado em conta é o seu ato no momento em que está sendo exercido o seu 

direito, a maneira como esse ato será praticado, bem como a sua finalidade. Aqui 

não se diz que o direito será ilícito, mas sim, que o ato (exercício) será ilícito 

(objetivo). É no momento do exercício que o sujeito poderá, ou não, exceder a 

finalidade objetiva da norma, bem como exercê-lo de acordo com a boa-fé, 

configurando posteriormente, um exercício abusivo do direito de direito 

(CAVALIERI, 2014, p. 203). 

 

Frisa-se, que a reclamada se utiliza justamente das suas faculdades processuais, ou 

seja, dos atos que lhe são de direito e o exercício do seu direito ao contraditório, para 

conseguir vantagens e por entender que como está agindo na legalidade, seus atos serão 

passados despercebidos. 
 

É importantíssimo ressaltar que o assédio processual é configurado por meio de 

práticas reiteradas e não por apenas um ato ou faculdade processual. O assediador geralmente 

atua diversas vezes de maneira articulada e programada para aquele fim, como por exemplo, a 

interposição constante de diversos recursos, por ora intempestivos, para que o feito se 

prolongue e o direito não seja contemplado. 
 

Foi diante dessa realidade, o tema foi falado em primeira mão pela Juíza do Trabalho 

Mylene Pereira Ramos, ao proferir o primeiro julgado que abordou o assédio processual, no 

processo de n° 02784/2004-063-02-00.4. Esse julgado trata-se de uma ação na Justiça do 

Trabalho, entre um empregado e uma instituição financeira, onde se buscava o cumprimento 

de um acordo formalizado entre as partes em outra reclamação trabalhista, que durante quinze 

anos o acordo não havia sido cumprido pelo empregador e o mesmo utilizava maliciosamente 

de faculdades processuais para prolongar o andamento do feito, e consequentemente o não 

cumprimento do acordo. Ao acionar a instituição financeira na Justiça do Trabalho por ação 

de reparação de danos morais, a instituição foi condenada a pagar aproximadamente R$ 

202.363,00 (duzentos e dois mil reais e trezentos e sessenta e três reais) ao empregado. Vê-se 

abaixo trecho da decisão (via jusbrasil, online): 
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A ré ao negar-se a cumprir o acordo judicial que celebrou com o autor, por mais de 

quinze anos, interpondo toda sorte de medidas processuais de modo temerário, e 

provocando incidentes desprovidos de fundamento, na tentativa de postergar ou 

impedir o andamento do feito, praticou autentico “assédio processual” contra o autor 

e o Poder Judiciário. (...) Frágil, perante o poderio econômico do réu, e atado o 

Poder Judiciário pelas malhas das normas processuais que permitiram ao réu 

delongar o cumprimento de sua obrigação por mais de quinze anos, nada restou ao 

sofrido autor do que esperar. Neste ínterim, sofreu a vergonha e a humilhação de um 

empregado que após 30 anos de trabalho na mesma instituição se vê por ela 

massacrado. A estratégia processual adotada pela ré arrastou pela via crucis não só o 

autor, mas também muitos outros empregados, que pelo imenso volume de 

processos em andamento, não conseguem receber suas verbas de natureza alimentar. 

Dito de outra forma, o réu onerou o Poder Judiciário, concorrendo para o 

sobrecarregando da Vara, requerendo o labor de vários Servidores para a 

movimentação do processo, atrasando o andamento dos demais. Praticou a ré 

"assédio processual", uma das muitas classes em que se pode dividir o assédio 

moral. Denomino assédio processual a procrastinação por uma das partes no 

andamento de processos, em qualquer uma de suas fases, negando-se a cumprir 

decisões judiciais, amparando-se ou não em norma processual, para interpor 

recursos, agravos, embargos, requerimentos de provas, petições despropositadas, 

procedendo de modo temerário e provocando incidentes manifestamente infundados, 

tudo objetivando obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional à parte contrária." 

[...] O assédio processual consiste na procrastinação por uma das partes no 

andamento de processos, em qualquer uma de suas fases, negando-se a cumprir 

decisões judiciais, amparando-se ou não em norma processual, para interpor 

recursos, agravos, embargos, requerimentos de provas, petições despropositadas, 

procedendo de modo temerário e provocando incidentes manifestamente infundados, 

tudo objetivando obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional à parte contrária 

(Processo nº 2784/2004, 63ª Vara do Trabalho de São Paulo. Sentença Publicada aos 

15-07-05). 

 

Roberto Benavete Cordeiro (2005, online), prevê que há um prejuízo causado às partes 

diante da morosidade da justiça: 

 

Inegável o prejuízo que a injustificada morosidade no andamento processual causa 

ao titular do direito a ser reconhecido, mormente em âmbito juslaboral, em que o 

cabimento de títulos de natureza alimentar, asseguradores do mínimo necessário à 

subsistência do ser humano é discutido. O empregado depende essencialmente desse 

núcleo mínimo de direitos para sobreviver. Uma vez não concedidas tais verbas ao 

longo do pacto laboral, resta claramente configurada afronta à dignidade humana do 

obreiro, o que por si só, resulta em abalo moral. 

 

Dentro dessa ótica é de fato bastante relevante trazer os elementos do assédio moral 

que consequentemente farão ligação com o assédio processual, visto que este é um ramo do 

assédio moral. O primeiro elemento que se tem conhecimento na doutrina é a “dimensão da 

violência empregada”, que está estritamente relacionado à quantidade de vezes que a vítima 

foi assediada e o tamanho da sua proporção; o segundo elemento é a “duração dos ataques”, 

ou seja, o que se importa aqui é a forma reiterada como ele atuou, pois para que o assédio seja 
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configurado é preciso a prática de vários atos e não de um apenas; o terceiro é a “finalidade”, 

a atuação do assediador causa à vítima uma situação incômoda e de grande constrangimento; 

e a “potencialidade das agressões”, que nesse caso o grande intuito é fazer com que a vítima 

se renda às suas vontades e ao seu objetivo, que em se tratando de assédio processual é o 

retardamento do feito e o não cumprimento das medidas judiciais (PAIM e HILLESHEIM, 

2007, p. 158) 
 

Nesse cenário, os autores Nilton Rangel Barreto Paim e Jaime Hillesheim (2007), 

fazem a correlação dos elementos do assédio moral, que fora supramencionado, com os 

elementos do assédio processual: 
 

Assim, quanto ao elemento da dimensão da violência empregada, apresenta o 

assediador grande quantidade de incidentes infundados e tentativas de emperrar o 

processo, como argüições de preliminares sabidamente improcedentes, interposição 

de recursos inaplicáveis ao caso e meios impugnativos inaptos a produzirem a 

reforma da decisão, além da utilização de estratégias protelatórias também na fase 

da execução, o que compõem e dão dimensão ao Assédio Processual. Em relação ao 

elemento duração dos ataques, esse está relacionado ao tempo ganho pelo assediador 

com a utilização de meios protelatórios; é a investida no intuito de retardar a 

resolução do processo e sua marcha regular. Isso configura uma ofensa direta ao 

direito constitucional da razoável duração do processo, em prejuízo aos demais 

litigantes, e ao interesse público a continuidade da celeridade na prestação 

jurisdicional. A potencialidade das agressões, último dos elementos, refere-se a 

várias medidas protelatórias adotadas pelo agressor, que têm o condão de fazê-lo 

desistir da demanda, desacreditar no devido processo legal, desacreditar no Poder 

Judiciário e até mesmo em seu próprio defensor. Isso pode ocasionar inclusive a 

desistência da demanda por parte do assediado. (PAIM; HILLESSHEIM, 2007, p. 

159) 

 

No andamento regular do processo, às partes tem que estar sempre de acordo, 

cumprindo com os atos processuais, com os prazos estabelecidos, cada um no que couber. A 

resolução de conflitos através da conciliação é uma ferramenta muito útil para que o litígio 

seja solucionado com mais rapidez, sem ter que esperar pela sentença, e, por muitas vezes e 

na maioria dos casos, a interposição de recursos. 
 

Por essa razão, principalmente quando se trata de acordos judiciais ou extrajudiciais 

em que as partes se comprometem a cumprir tudo o que foi acordado e estabelecidos nas 

cláusulas, e após a composição levam à ciência do juiz para que o acordo seja homologado, 

ou até mesmo quando o acordo acontece em audiência, à parte, e no caso da Justiça do 

Trabalho, denominada de reclamada, se recusa a cumprir o que foi estabelecido, ou se utiliza 

de faculdades processuais, com o intuito de burlar e driblar o reclamante e o juiz, para que o 
 
cumprimento do acordo não seja efetivado. 
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Nesse caso, existe o princípio chamado “venire contra factum próprio”, que nada mais 
 

é que um comportamento contraditório, ou seja, a “vedação a um comportamento 

contraditório”, que está interligado ao princípio da boa-fé objetiva. 
 

Aqui o que será levado em consideração é que tenha ocorrido uma frustração de uma 

expectativa. O comportamento do sujeito demonstra a ideia de que a atitude será positiva e 

por isso gera uma expectativa de que a pessoa irá agir forma determinada, nesse caso, de 

forma positiva, e ela acaba não agindo da maneira esperada, gerando uma frustração 

(DANTAS JÚNIOR, 2007, p. 33). É o que acontece com as conciliações, no caso do assédio 

processual, às partes firmam o acordo, cada um sofrerá um ônus nas suas reais proporções, 

criando uma expectativa à parte de que aquele litígio foi solucionado e aguarda apenas, e logo 

após, a parte tenta de todas as formas retardar o cumprimento do acordo, seja com a constante 

interposição de recursos ou a utilização de outros meios para que o acordo não seja efetivado. 

 

2.3 DIFERENÇA ENTRE O ASSÉDIO PROCESSUAL E A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
 

 

Há que se falar entre a diferença da litigância de má-fé e o assédio processual, que por 

sinal, é bastante confundido pela doutrina e pela jurisprudência. A diferença mais aparente é a 

quantidade e intensidade, geralmente, na litigância de má-fé ocorre a prática de um único ato, 

àqueles que estão descritos no art. 17, do CPC, como é possível observar: reputa-se litigante 

de má-fé aquele que: “I) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II) alterar a verdade dos fatos; III) usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal; IV) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V) proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl) provocar incidentes manifestamente 

infundados; VI) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Além do artigo 

supracitado, a litigância de má-fé também se relaciona com os atos maliciosos previstos no 

art. 600, do CPC. 
 

Assim, o que difere um instituto do outro é que na litigância de má-fé não existe a 

reiteração, ou seja, a continuidade do ato como acontece no assédio processual. No assédio 

processual há uma continuidade intensificada dos atos maliciosos de prolongar e adiar a 

prestação jurisdicional, já na litigância existe apenas um ato que gera um dano processual 

(ALVES, online, 2006). 
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Em síntese, cabe mencionar o entendimento de Mauro Paroski, quando se fala em 

reprovação aos atos praticados pelo assediador durante o andamento do processo, da mesma 

que o magistrado assevera que deve-se analisar cada conduta de acordo com cada caso 

concreto, o que se exprime do texto é o seguinte: 

 

A aptidão dos atos reprováveis desenvolvidos na tramitação do processo, como 

sinônimo de medidas potencialmente aptas a gerar os efeitos almejados, deve ser 

aferida individualmente em cada caso concreto, no sentido de serem ou não capazes 

de causar na vítima desconfiança nas possibilidades positivas do devido processo 

legal, como mecanismo que pode solucionar apropriadamente o litígio e, 

consequentemente, no próprio regime democrático, descrédito nas instituições 

judiciárias e na eficiência da prestação jurisdicional pelo Estado 21 , pondo sob 

suspeita tudo e todos, quiçá desistindo da demanda, afinal, quem já não ouviu 

alguém dizer “isso não vai dar em nada”, ou afirmações equivalentes. Em síntese, o 

assédio processual, fundado no exercício imoderado de faculdades processuais, 

muitas vezes qualificando-se em uma ou mais figuras dos incs. do art. 17, do CPC, 

consiste num conjunto de atos que tem por escopo retardar a prestação jurisdicional, 

causando desestímulo no adversário na demanda, por se sentir impotente e 

humilhado, reduzindo suas expectativas quanto ao resultado justo da solução a ser 

ministrada ao conflito, ensejando ao assediador vantagens processuais indevidas, 

podendo repercutir em ganhos de ordem patrimonial. (PAROSKI, online). 

 

Dado o exposto, importante sublinhar a visão do Desembargador e Professor 

Raymundo Pinto, que aduz: 
 

O problema da morosidade da Justiça se arrasta desde remotas eras, sem que, 

infelizmente, haja perspectivas de melhorias a curto ou até médio prazo. Os 

estudiosos costumam apontar uma série de fatores que contribuem para isso, alguns 

de ordem estrutural e cultural cuja solução demanda longo tempo. Não se pode 

negar, contudo, que partes e advogados, quando atuam com atos protelatórios – 

verdadeiras chicanas, ressalte-se – se tornam responsáveis pelo atraso de numerosos 

processos. A própria Carta Magna do país foi emendada em 2004 – EC n. 45 – para 

acrescentar mais uma garantia: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação” (inciso LXXVIII do art. 5º). Diante desse reiterado uso do 

condenável expediente, sempre pensei como magistrado – o que era também a 

opinião de muitos colegas, baseados, aliás, em conceituados doutrinadores – que as 

normas que regulam a litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC) bastavam como 

escopo legal para punir tal procedimento. Na fase executória, poderiam ser 

aplicáveis os arts. 600 e 601 do mesmo CPC, que preveem as hipóteses de atos 

atentatórios à dignidade da justiça e as respectivas formas de sanções. (PINTO, 

online, 2013) 

 

Uma diferença bastante peculiar entre esses dois institutos é relacionada ao sujeito passivo da 

demanda, que é a vítima, visto que na litigância de má-fé existe apenas uma vítima. Já no 

assédio processual existe um número maior de vítimas, que se define em um número maior de 

vítimas e além disso, o Estado e a sociedade podem configurar no polo 117 



 

 
 
 

 

passivo também, por ferir princípios importantíssimos do processo (PAIM; HILLESHEIM, 

2006, p. 1.114/1.115). 
 

Ainda convém destacar as sábias palavras dos autores supracitados Paim e Hillesheim, 

retirado da monografia de Juliana Ferreira Silva (2009) acerca da aplicação das indenizações 

relativas aos dois institutos: 
 

Há distinção entre a litigância de má-fé e o assédio processual no tocante à 

indenização cabível. Em relação àquela, o art. 18, do CPC, estabelece multa de 1% 

(um por cento) e multa não excedente a 20% (vinte por cento), ambos calculados 

sobre o valor da causa. Todavia, com relação ao assédio processual, o juiz poderá 

arbitrar a multa de uma forma subjetiva, de acordo com as circunstâncias do caso em 

concreto, deixando de guardar qualquer relação com o limite imposto pelo CPC, 

podendo utilizá-lo apenas por liberalidade. (SILVA, online, 2009) 

 

Em síntese, o assédio processual não pode ser confundido com a litigância de má-fé 

justamente porque a litigância se caracteriza por atos únicos e isolados e o assédio para ser 

configurado tem que existir um conjunto de atos, ou seja, a prática reiterada e planejada com 

condutas abusivas por meio das faculdades processuais, com o intuito de manejar a vontade 

da vítima de acordo com a sua vontade (MULLER, online 2012). 

 

2.4 REPARAÇÃO DO DANO 
 

 

A Constituição Federal, no seu art. 5°, V, prevê que é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Diante 

disso, cabe destacar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, como prevê o 

art. 114, VI, da CF, essa competência é reforçada com o entendimento sumulado do TST, na 

sua Súmula 392. 
 

O art.927 do Código Civil brasileiro aduz que “aquele por ato ilícito (186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. ” No entanto, é de fácil percepção que à 

parte, ao praticar assédio processual, tem o dever de reparar a vítima pelo dano que lhe foi 

causado. O intuito da reparação do dano é que a vítima fique compensada pelo dano que lhe 

foi atingido, durante esse período a vítima acaba sofrendo por conta da demora na satisfação 

do seu direito que fora satisfeito. 
 

Nesse contexto, quando se verifica que o assédio processual foi praticado, é 
 

fundamental e necessário que o assediador repare à vítima pelo dano que lhe foi causado, 118 



 

 
 
 

 

devendo repará-lo de acordo com fundamentos inerentes à responsabilidade civil. Diante 

disso, à vítima ao sofrer esse assédio tem o seu direito subtraído, causando uma frustração 

enorme e, além disso, contribui para a perpetuação da insegurança jurídica e a desvalorização 

da justiça. 
 

O magistrado Mauro Paroski salienta sobre as funções da indenização, como se vê: 
 

 

Tanto quanto em qualquer indenização que se arbitre por lesão a bens imateriais, ou 

seja, insuscetíveis de avaliação econômica, por se configurarem em situações 

jurídicas não patrimoniais, nem por isso órfão de tutela jurídica, a reparação por 

assédio processual cumpre três funções básicas: compensatória (para amenizar o 

sofrimento da vítima), pedagógica (ensinando ao infrator que o mesmo não deve 

agir desse modo, sob pena de sofrer um prejuízo material) e repressiva (tornando 

desinteressante ao infrator reiteração de conduta dessa ordem). (PAROSKI, online) 

 

O trabalho é uma forma de dignidade, de enaltecer o ser humano. O empregado 

quando vê a necessidade de trabalhar, precisa em contrapartida ser remunerado pelas 

atividades que foram prestadas, ter condições de trabalho dignas, de acordo com os seus 

direitos. No entanto, as obrigações trabalhistas possuem caráter alimentício para atender as 

suas necessidades básicas e de sua família. A partir do momento que estiver sendo frustrada 

essa garantia, e principalmente no que se refere à prática do assédio processual, esse dano 

deve e tem que ser reparado (PAROSKI, online). 
 

Luiz Guilherme Marinoni expõe as consequências sofridas pela vítima, oriundas do 

assédio processual: 
 

Se o tempo é a dimensão fundamental da vida humana e se o bem perseguido no 

processo interfere na felicidade do litigante que o reivindica, é certo que a demora 

do processo gera, no mínimo, infelicidade pessoal e angústia e reduz as expectativas 

de uma vida mais feliz (ou menos infeliz). Não é possível desconsiderar o que se 

passa na vida das partes que estão em juízo. O cidadão concreto, o homem das ruas, 

não pode ter os seus sentimentos, as suas angústias e as suas decepções desprezadas 

pelos responsáveis pela administração da justiça. Isto para não se falar nos danos 

econômicos, frequentemente graves, que podem ser impostos à parte autora pela 

demora do processo e pela consequente imobilização de bens e capitais. 

(MARINONI, 1999, p.17) 

 

Não dependerá de requerimento do lesado para que o magistrado aplique a 

indenização de reparação por assédio processual, pois além de defender os interesses do 

lesado, o Estado-juiz tem também a obrigação de compensar a justiça e até o próprio 

magistrado pelas decisões proferidas, isso porque existe um interesse público em afastar essa 
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pratica, para que os princípios da boa-fé e lealdade processual sejam realmente efetivados 

(PAROSKI, online). 
 

Diante disso, concluindo com as palavras do supracitado Paroski, vê-se a necessidade 

da coletividade e do Estado em inibir esse tipo de prática, por meio das indenizações: 

 

Como se observa, é do interesse da sociedade e do Estado que o litigante que 

reiteradamente age de má-fé, abusivamente ou imoderadamente, com o claro intuito 

de protelar a entrega da prestação jurisdicional ou o cumprimento de obrigações já 

reconhecidas em juízo, seja penalizado, não apenas com multas pecuniárias, mas 

compensando o sofrimento causado à outra parte por meio de uma quantia em 

dinheiro, que poderá ser arbitrada pelo juízo, independentemente requerimento 

expresso da vítima. 

 

Nesse sentido, vale destacar a decisão da 2° Turma, do TRT da 5° Região, em 2009, 

que condenou a Embratel, em decisão unânime, por assédio processual, que desde 2006 estava 

interpondo recursos para retardar o cumprimento da ação: 

 

ASSÉDIO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. O assédio processual é uma 

espécie de gênero do dano moral. Enquanto este ocorre no âmbito do trabalho, 

aquele se situa no âmbito forense. Se caracteriza nos atos materializados e que vão 

de encontro à celeridade, retardando o cumprimento das obrigações e concretização 

da prestação jurisdicional, alvitando a boa-fé e lealdade processuais, no manifesto 

abuso de direito e propósito de prejudicar a parte contrária, quando não, de tentar 

obter vantagem ilícita, afrontando as decisões judiciais, a lei, a constituição, e, com 

isso, o próprio interesse público e, em última instância, o Poder Judiciário e o Estado 

Democrático de Direito, muitas vezes convicto o assediador quanto à impunidade ou 

mesmo na insignificância das penalidades postas na legislação a lhe alcançar, por 

litigância de má-fé, insurgindo-se contra o próprio processo, conquanto instrumento 

ético, sendo certo que assim afronta, literalmente, a garantia constitucional de sua 

razoável duração (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF/1988), o que ainda vai de encontro 

ao que preconiza o art. 3° da Carta Federal, nos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, que passam pela construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária (inciso I), a promoção do bem de todos, sem preconceitos ou 

quaisquer formas de discriminação (inciso IV), assegurando o seu art. 5°, caput, a 

igualdade de todos perante a lei, além de asseverar o artigo 170, caput, que a ordem 

econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 

por finalidade possibilitar uma digna existência, calcada nos parâmetros da 

verdadeira justiça social, que se sustenta no primado do trabalho de cada cidadão. 

(...) Assim sendo, conheço e dou provimento ao recurso para, ultrapassada a tese de 

falta e interesse de agir, reconhecer a existência de assédio processual, 

condenando a empresa ré a pagar danos morais no valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais), além de danos materiais, que serão apurados em execução, 

tomando por base todos os gastos efetuados pelo autor com médicos, hospitais, 

clínicas e medicamentos, até que seja implementada a sua inclusão no plano de 

saúde mantida pelo TELOS, conforme decisão exarada nos autos do processo de n° 

01225-2006-023-05-00-3. (Recurso ordinário n° 01224-2008-016-05-00-2- RecOrd, 

TRT 5° Região) (grifos nossos). 
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2.4.1 COMPORTAMENTO DAS PARTES E DO ESTADO FRENTE AO PRINCIPIO DA  
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO 

 

É importantíssimo que as partes possuam um bom comportamento, isso tornará o 

litígio mais fácil e rápido de se resolver. Desta forma, deverão obedecer aos princípios 

constitucionais do processo, principalmente os princípios da boa-fé, no momento que forem 

realizar as suas alegações, ao recorrer, ao produzir as suas provas, desta forma o processo será 

resolvido com mais facilidade (SCHIAVI, 2015, p. 82). 
 

Destarte, é cediço que para um bom andamento processual é necessário que além da 

conduta ilibada das partes, mas também, o Estado tem que se adequar e seguir também os 

preceitos e princípios para que o processo tenha uma boa condução e a conciliação é fator 

imprescindível para a solução rápida dos litígios. É de relevante importância ressaltar as 

palavras da Ministra Cármem Lúcia a esse respeito: 

 

Temos um judiciário artesanal para uma sociedade de massa. Depois da Constituição 

de 1988, o brasileiro passou a buscar o seu direito, o que é um fenômeno próprio da 

democracia. Mas hoje a litiogisidade da sociedade brasileira é das maiores do 

mundo. São 85 milhões de processos para 200 milhões de habitantes e 18.000 juízes. 

Até os juizados especiais de menor valor perderam agilidade. (CARMEM LÚCIA, 

2014, p.18) 

 

O princípio da razoável duração do processo é um princípio fundamental, garantido 

pela Constituição Federal. Deve ser levado em consideração para o bom andamento do 

processo o vasto número de processos que permeia em todos os órgãos jurisdicionais, como 

também o número de servidores e magistrados. Este princípio tão fundamental deve estar em 

sintonia com outros princípios importantes do processo, visando durar o tempo necessário e 

adequado à solução (DIDIER, 2014, p. 67). 
 

É evidente que o assédio processual fere o princípio da razoável duração do processo, 

causando ainda mais um retardamento processual em que gera consequências gravíssimas não 

só para a vítima que está sofrendo o assédio, como também para o Poder Judiciário, que acaba 

acumulando cada vez mais o número de demandas. 

 

CONCLUSÃO 
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O objetivo maior da presente monografia é introduzir o tema ao mundo jurídico de 

forma bastante significativa e contribuir para a sua discussão. Pelo que foi analisado o assédio 

processual sempre foi praticado no âmbito da Justiça do Trabalho, mas muito pouco 

conhecido no ambiente forense e pelos estudos realizados às pessoas ainda não estão tão 

familiarizadas com esse tipo de assédio, e isso, sem dúvidas, é uma forma bem peculiar de 

contribuir para a sua disseminação. 
 

O direito a razoável duração do processo é um princípio constitucional e um direito 

fundamental que fora acrescido à Constituição por meio da Emenda Constitucional n° 

45/2004, inserindo o inciso LXXVIII, ao art. 5° da CF/1988, garantindo a todo cidadão o 

direito a razoável duração do processo. Nesse sentido, para um bom andamento do processo é 

necessário, além de obedecer ao princípio supracitado, que os princípios constitucionais do 

processo e os do processo do trabalho sejam obedecidos. 
 

Diante disso é possível compreender que o empregado se encontra em posição de 

vulnerabilidade diante do seu empregador, este, que possui superioridade econômica e com 

isso detém artifícios para intensificar a prática do assédio processual. Como dito, o objetivo 

maior de quem pratica o assédio processual é fazer com que a vítima se renda às suas 

vontades, obstacularizando o andamento do processo, reduzindo a autoestima da vítima 

levando-a desacreditar na justiça, e inclusive, gerando insegurança jurídica, prejudicando 

também a força das decisões e o Poder Judiciário. 
 

O assédio processual dificulta o andamento regular do feito, contribuindo para a 

morosidade da justiça, sem contar que o assediador estará em posição superior àquele que tem 

o seu direito satisfeito, e em se tratando do empregado, este precisa do trabalho para viver, 

para sustentar sua família e para a sua dignidade, não faz sentido ele ter esse direito frustrado 

diante de um ato malicioso do seu empregador e não querer cumprir com os seus 

compromissos e obrigações. 
 

Geralmente o empregador atua interpondo vários recursos, geralmente intempestivos 

ou desapropriados, ou meios processuais legais, visando apenas a satisfação dos seus 

interesses, sem imaginar que esse tipo de assédio contribui para que a Justiça do Trabalho 

fique desacreditada e atingindo a parte mais prejudicada desta relação, que é o empregado. 
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Identificar e reparar o assédio processual não é tarefa fácil, por ser um instituto pouco 
 

explorado  e  conhecido  no  mundo  jurídico,  e  principalmente  por  ser  confundido  com  a 
 

litigância de má-fé. 
 

Logo, é necessário que o assediador repare o dano causado, coibindo as condutas que 
 

contrariam a boa-fé e a lealdade processual, como forma de garantir a credibilidade da justiça 
 

e o cumprimento das obrigações. 
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A EFETIVIDADE DOS DIRETOS SOCIAIS EM FACE DA RESERVA DO POSSÍVEL 
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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso possuiu como precípuo escopo analisar a efetividade dos direitos 

fundamentais sociais e a limitação imposta pela reserva do possível. Nessa linha, primeiramente, primou-se em 

estabelecer o status que gozam os Direitos Fundamentais atualmente em nossa Constituição Federal e sua 

aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico pátrio. Assim, buscou-se determinar, outrossim, que os Direitos 

Sociais necessitam de uma atuação positiva do Estado para a sua plena efetivação. No entanto, essa atuação 

positiva do Estado demanda um aporte financeiro para a sua concretização. Nesse contexto é que surge a Reserva 

do Possível, instituto invariavelmente invocado pelo Estado para afirmar que não possui recursos financeiros 

suficientes, surgindo, assim, como subterfúgio à efetivação dos Direitos Sociais. Dessa maneira, trouxe-se à baila 

que para a aplicação do referido instituto em nosso país, primeiramente faz-se necessário garantir a todos o 

mínimo existencial e que no Brasil a problemática reside na má alocação dos recursos e não na falta desses, 

ressaltando o papel decisivo da intervenção do poder judiciário de modo a realizar a alocação desses recursos de 

maneira que se privilegiem os Direitos Fundamentais Sociais, assegurando, por conseguinte, uma vida digna aos 

menos favorecidos, em atendimento ao principal basilar que rege todo o ordenamento jurídico, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana. 

 

PALAVRAS CHAVE: Direitos Fundamentais. Direitos Sociais. Reserva do Possível. Recursos financeiros. 
Dignidade da pessoa humana. 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This course conclusion work possessed as preciput scope analyze the effectiveness of fundamental social rights 

and the limitation imposed by reservation possible. Along these lines, first, it excelled in estabelecer o status 

enjoyed by the Fundamental Rights currently in our Federal Constitution and its applicability in our Brazilian 

legal system. Thus, it sought to determine further that the social rights require a positive action of the state to its 

full realization. However, this positive performance state demand a financial contribution to their achievement. 

In this context is that arises booking possible, institute invariably invoked by the State to state that does not have 

sufficient financial resources, emerging, as well as subterfuge to the realization of social rights. Thus, if brought 

to the fore that for the application of this institute in our country, first it is necessary to ensure all the existential 

minimum and that in Brazil the problem lies in the misallocation of resources and not in the absence of these, 

highlighting the decisive role of the intervention of the judiciary in order to achieve the allocation of these 

resources so that they favor the Fundamental Rights Social, ensuring therefore a dignified life to the poor, in 

compliance with the fundamental principal that governs the entire legal system, which that is, the dignity of the 

human person. 

 

KEY-WORDs: Fundamental rights. Social rights. The possible reserve. Financial and human dignity. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou um extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais em seu texto, sepultando de uma vez por todas a ameaça ditatorial que sondava 

antes da promulgação da Carta Magna. Os Direitos Fundamentais insculpidos na Constituição 

federal trazem valores éticos pautados na tutela da dignidade da pessoa humana e na limitação 

ao poder Estatal. 
 

Dentro dessa perspectiva, temos os chamados “direitos de defesa”, que outorgam uma 

série de direitos relacionados às liberdades individuais aos seus titulares, impondo ao Estado 

uma abstenção, sob pena de violação desses direitos. Por outro lado, surgem os direitos de 2° 

geração, também denominados de “direitos positivos”, haja vista demandam uma atuação 

concreta do Estado para a sua efetivação, são os chamados Direitos Sociais, que possuem 

como precípuo escopo reduzir a desigualdade social, por meio da intervenção Estatal, o qual 

irá dispor de meios materiais no sentido de melhorar as condições de vida dos 

hipossuficientes, com o fito de alcançar a justiça social, atendendo, dessa maneira, o preceito 

da dignidade da pessoa humana. 
 

Nessa linha, cumpre observar que a positivação desses direitos dentre o rol dedicado 

aos Direitos Fundamentais, fora de fundamental importância para garantir a sua aplicabilidade 

imediata em nosso ordenamento jurídico, sem necessitar de implementação legislativa ulterior 

para a sua aplicação, gozando, por conseguinte do status de norma constitucional, convocando 

o Estado a atuar de maneira concreta em busca de outorgar as melhores condições de vida aos 

seus cidadãos. 
 

Ocorre que, essa atuação positiva do Estado para efetivar os Direitos Sociais encontra-

se relacionada com a disponibilidade econômica do ente público para a sua devida 

concretização. Assim, o Estado terá que dispor de recursos suficientes para atender a demanda 

e materializar os preceitos Constitucionais concernentes aos Direitos Sociais. 
 

Nesse contexto que surge a chamada teoria da reserva do possível, o qual determina 

que o Estado somente poderá prover àquilo que estiver dentro dos limites dos seus recursos 

financeiros. Nessa linha, o Estado brasileiro vem se utilizando indistintamente desse instituto 
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para se esquivar de concretizar os seus deveres legais, sob a justificativa de ausência de 

recursos, impondo uma clara barreira a plena efetivação aos Direitos Fundamentais Sociais. 
 

Ocorre que, aplicar a Reserva do Possível no Brasil significa reduzir a praticamente 

zero a efetividade dos Direitos Sociais, tendo em vista que o país não oferece uma qualidade 

de vida satisfatória aos seus cidadãos, de modo que não dispõe do mínimo essencial para uma 

sobrevivência digna a maioria da sua população. Dessa maneira, será que a Reserva do 

possível limita uma prestação eficaz dos direitos sociais no Brasil? Será, outrossim, que se 

deve aplicar o referido instituto sem assegurar, ao menos, uma condição básica de 

sobrevivência à população? 
 

Nesse diapasão, outro questionamento importante a ser levando é: será que a 

problemática reside, verdadeiramente, na ausência de recursos ou na alocação destes de modo 

que venha privilegiar a efetivação dos Direitos Sociais em detrimento de outras despesas? 
 

Nesse sentido, insta mencionar a importante função do poder judiciário, quando 

provocado, na implementação das políticas públicas, quando os poderes competentes forem 

omissos, bem como na intervenção na decisão sobre a distribuição dos recursos, de modo que 

venha sempre privilegiar a concretização dos Direitos Fundamentais Sociais. 
 

Dessa maneira, o presente artigo visa delinear as limitações causadas pela Reserva do 

Possível em detrimento da concretização dos direitos Sociais e se esse instituto deve ser 

aplicado de maneira deliberada no Brasil, como mais uma forma do poder público fugir das 

suas responsabilidades Constitucionais. 

 

 

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

 

1.1.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 
 
 

Num primeiro momento, cumpre trazer à baila que a instituição dos direitos humanos 

se encontra relacionado à evolução política e social de cada sociedade. Dito isso, os valores 

ligados à proteção da dignidade da pessoa humana sempre se fizeram presente em todas as 

civilizações, tendo com precípuo escopo orientar as relações sociais. 
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Assim, insta salientar que, nas civilizações antigas, tais valores eram tidos como 

inerentes ao homem e não se traduziam em direitos positivados, haja vista que as sociedades 

remotas não eram reguladas por normas jurídicas escritas, era o chamado direito natural, 

muito influenciado pela religião e filosofia. 
 

No entanto, é notável que os preceitos ligados aos direitos do homem sempre 

estiveram presentes, mesmo nos períodos mais arcaicos, possuindo como principal finalidade 

nortear as condutas dos cidadãos, observado o contexto histórico de cada período. 
 

Nessa linha, os primeiros registros escritos encontrados que fazem alguma referência, 

mesmo que remota, aos direitos humanos estão presentes no Código de Hamurabi, instituído 

por volta do ano 1800 a.C, na Mesopotâmia, o qual previa, dentre outras normas, a defesa da 

vida e o direito à propriedade, o que estaria muito próximo do real sentido de Direitos 

Humanos. 
 

Por conseguinte, faz se mister trazer a baila, outrossim, o quanto previsto na Carta 

Magna de João Sem-Terra, instituída em 1215, a qual já consagrava o princípio da legalidade 

e o da irretroatividade das leis, preceitos básicos do que hoje concebemos como direitos 

fundamentais. 
 

Ocorre que, apesar dos códigos supracitados trazerem em alguns dos seus dispositivos 

valores que possuem clara ligação com os direitos do homem, é possível afirmar que não 

havia Direitos Fundamentais no seu sentido real durante esses períodos. 
 

Isso porque, os períodos que os referidos códigos vigoraram, foram épocas marcadas 

pela monarquia, os quais todo o poder estava concentrado nas mãos de uma só pessoa: o rei. 

Assim, não haviam meios de coibir o absoluto poder que o soberano detinha perante todos, 

violando, dessa maneira, um dos conceitos básicos dos Direitos Fundamentais: a limitação ao 

poder estatal. 
 
Partilhando do mesmo entendimento, o brilhante Norberto Bobbio (2004, p 4), leciona o 

seguinte: 
 

No plano histórico, sustento que a afirmação dos direitos do homem deriva de uma 

radical inversão de perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na 

representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou 

soberano/súbito: relação que é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos 

direitos dos cidadãos não mais súbitos, e não do ponto de vista dos direitos do 

soberano, em correspondência com a visão individualista da sociedade, segundo a 

qual, para compreender a sociedade, é preciso partir de baixo, ou seja, dos 
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indivíduos que se compõem, em oposição à concepção orgânica tradicional, segundo 
a qual a sociedade como um todo vem antes dos indivíduos. […] 

 
 

 

Dessa maneira, apenas a partir da instituição da Declaração de Direitos da Virgínia, 

nos EUA, em 1776, que os Direitos Humanos foram positivados alcançando, assim, o status 

de norma Constitucional, tendo como objetivo basilar à limitação do poder Estatal, bem como 

o reconhecimento da liberdade individual, valorizando a legitimidade da soberania popular. 
 

Nessa linha, cumpre fazer menção a opinião de Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p 30) 

sobre a referida declaração. 
 

As declarações americanas incorporaram virtualmente os direitos e liberdades já, 

reconhecidos pelas suas antecessoras inglesas do século XVII, direitos estes que 

também tinham sido reconhecidos aos súditos das colônias americanas, com nota 

distintiva de que, a respeito da virtual identidade de conteúdo, guardavam as 

características da universalidade e supremacia dos direitos naturais, sendo-lhes 

reconhecida à eficácia inclusive em relação à representação popular, vinculando, 

assim todos os poderes públicos. 
 

 

Por conseguinte, influenciada pelas ideologias das declarações americanas, em 1789 

aconteceu à famosa Revolução Francesa, tendo como fundamento os ideais iluministas de 

igualdade, liberdade e fraternidade, a referida revolução possuiu como desiderato por fim aos 

abusos cometidos pela monarquia em face da população, efetivando direitos necessários a 

uma vida digna em sociedade. 
 

Assim, a relevância da Revolução Francesa para o desenvolvimento social, bem como 

para a instituição de um novo regime político, foi defendida por Norberto Bobbio (2004, p 79) 

ao definir que: “esse ato representou um daqueles momentos decisivos, pelo menos 

simbolicamente, que assinalam o fim de uma época e o início de outra, e, portanto, indicam 

uma virada na história do gênero humano. ”. 
 

A Revolução Francesa e a Declaração de Direitos da Virgínia inauguraram um grande 

passo para a criação de uma sociedade pautada pelo Estado de Direito, outorgando direitos a 

toda a população inerentes a sua existência e que sempre foram usurpados, bem como 

estabelecendo um limite à atuação estatal perante a sociedade. 
 

Portanto, a Revolução Francesa e a Declaração de Direitos da Virgínia, marcaram o 

fim do absolutismo e o início da implantação de um Estado de Direito, no qual retirou o poder 

das mãos do monarca impondo, dessa maneira, limitações ao poder Estatal, bem como 
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outorgando direitos ao povo, sinalizando o nascimento dos Direitos Fundamentais como 

normas jurídicas limitadoras do abuso de poder, garantindo, por conseguinte, a liberdade 

individual de cada cidadão. 
 

Toda a evolução exposta até então fora de fundamental importância para a constituição 

e consolidação dos Direitos Fundamentais. No entanto, o marco histórico para que os 

referidos direitos se internacionalizassem, e possuíssem eficácia em diversos países foi após o 

fim da Segunda Guerra Mundial. 
 

Nessa linha, Norberto Bobbio (2004, p 49) define que “O início da era dos direitos é 

reconhecido com o pós-guerra, já que “somente depois da 2ª Guerra Mundial é que esse 

problema passou da esfera nacional para a internacional, envolvendo – pela primeira vez na 

história – todos os povos.” 
 

Assim, cumpre observar, inicialmente, que após o termino da segunda guerra mundial, 

na qual atrocidades foram cometidas pela Alemanha Nazista, comandada por Adolf Hitler, 

resultando na morte de milhares de pessoas, as Autoridades Públicas de diversos países se 

reuniram e resolveram criar mecanismos para que barbáries semelhantes não tornassem a 

ocorrer. 
 

A partir dessa conjuntura, fora constituído um documento essencial para a instituição 

dos Direitos Fundamentais na esfera global, qual seja, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem da O.N.U (Organização das Nações Unidas), criada em 1948, visando a proteção 

integral do cidadão em todos os aspectos a partir da tutela da dignidade da pessoa humana e 

os seus desdobramentos. 
 

Sobre o tema, André Ramos Tavares (2008, p. 499), preleciona: 

 

O contexto no qual surge a declaração universal é o pós-guerra. Pretende-se uma 

resposta ao nacional-socialismo e todas as atrocidades cometidas antes e durante a 

Segunda Guerra Mundial. A comunidade internacional chegou ao consenso de que 

era necessário salvaguardar os direitos humanos. Em 1941 Roosevelt postulou o 

respeito aos direitos humanos como um dos princípios essenciais da ordem vigente 

no pós-guerra. 
 
 

A declaração universal estabeleceu um novo paradigma no que concerne aos Direitos 

Fundamentais, na medida em que potencializou a proteção do indivíduo em todos os seus 

aspectos, tanto garantindo as suas liberdades individuais, bem como legitimando direitos 
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sociais e culturais, possuindo sempre como norte a tutela da dignidade da pessoa humana, 

tornando-se, dessa maneira, a base das Constituições de diversos países. 
 

No Brasil, os Direitos Fundamentais demoraram a serem implantados no ordenamento 

jurídico pátrio, surgindo apenas com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, a qual 

encerrou um longo período de supressão de todas as garantias intrínsecas à dignidade da 

pessoa humana, resultantes da ditadura militar. 
 

Com a instituição da Constituição Federal de 1988, os Direitos e Garantias 

Fundamentais foram alçados ao status de norma Constitucional, possuindo eficácia plena, 

onde todas as normas infraconstitucionais lhe são subordinadas. 

 
 

1.1 CONCEITO 
 

 

Feito um breve histórico no que tange ao surgimento dos Direitos Fundamentais, faz se 

mister estabelecer um conceito do que seria Direitos Fundamentais. No entendimento de 

George Marmelstein (2011, p 20), Direitos Fundamentais são: 
 

Normas jurídicas, intimamente ligadas à idéia de dignidade da pessoa humana e de 
limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado 

Democrático de Direito, que, por sua importância axiológica fundamentam e 

legitimamtodo o ordenamento jurídico. 
 

 

Nesse ínterim, o ilustre J.J Canotilho (1998, p 541) destaca que os Direitos 

Fundamentais cumprem, no seu entender: 
 

A função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 

constituem, num plano jurídico – objectivo, normas de competência negativa para os 

poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera 

jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer 

positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 

poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos. 
 

 

Dessa maneira, com base na explanação dos ilustres doutrinadores acima, pode-se 

definir Direitos Fundamentais como certos valores que foram positivados em uma 

Constituição de um determinado Estado, tais valores que possuem força normativa, tendo 

como precípuo escopo a tutela da dignidade da pessoa humana, bem como limitar o abuso do 

poder Estatal, com o fito de proporcionar uma vida digna a todos os indivíduos. 
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Nesse sentido, a partir da evolução como um todo de toda a sociedade, os Direitos 

Fundamentais surgem, outrossim, para tutelar as questões envolvendo toda a coletividade. A 

terceira geração dos Direitos Fundamentais, portanto, trata-se da tutela de direitos 

transindividuais, com o escopo de alcançar o equilíbrio perante todos, norteado pelo prisma da 

solidariedade. 
 

Para finalizar, insta trazer à baila a elucidativa analogia das gerações dos Direitos 

Fundamentais com os ideais da Revolução Francesa elaborada por MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO (1995, p.57): “A primeira geração seria a dos direitos de liberdade, a 

segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, assim, complementaria o lema da Revolução 
 
Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.”. 
 

Portanto, as três gerações dos Direitos Fundamentais demonstram acima de tudo, que 

os referidos direitos estão em constante evolução e em consonância com o desenvolvimento 

social da sociedade, visando sempre a tutela da dignidade da pessoa humana em todas as suas 

formas. 

 

 

2 OS DIREITOS SOCIAIS 
 

 

2.1 DEFINIÇÃO 
 
 
 

Conforme exposto alhures, os Direitos Sociais são os Direitos Fundamentais de 

segunda geração, que surgiram ao longo do século XIX, no período da Revolução Industrial, 

os quais necessitam de uma atuação positiva estatal no sentido de melhorar as condições de 

vida existentes, com a finalidade de promover a justiça social tendo sempre como norte a 

proteção da dignidade da pessoa humana. 
 

Dito isto, faz-se mister definir o que vem a ser os Direitos Sociais e a importância para 

a sua efetivação em um Estado Democrático de Direito. Neste sentido, Alexandre de Moraes 

(2002, p. 202.) preleciona: 
 

Direitos Sociais são direitos fundamentas do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de 

Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, 

visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos 

do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 
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Nesse mesmo sentido José Afonso da Silva (2009, p 286-287) preleciona aduzindo que 

os Direitos sociais: 
 

são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 

enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida 
aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. 

 

 

Dessa maneira, resta cristalino o caráter social dos Direitos Fundamentais Sociais, na 

medida em que impõe ao Estado uma prestação positiva, no sentido de efetivação desses 

direitos, com o fito de possibilitar uma condição de vida digna a população menos favorecida, 

possuindo como principal finalidade alcançar a igualdade material entre toda a coletividade. 
 

Importante registrar, outrossim, que consoante exposto acima, os Direitos 

Fundamentais Sociais em sua essência demandam uma prestação do Estado, sendo 

denominado pela doutrina como direitos a prestações positivas. 
 

No entanto, cumpre observar que apesar de serem essencialmente direitos positivos, os 

Direitos Fundamentais Sociais também exercem a função de direito negativos ou de defesa, na 

medida em que neles há uma limitação ao poder estatal, protegendo os cidadãos contra os 

abusos praticados por este em sua esfera individual. 
 

Um exemplo clássico desse caráter de defesa dos direitos sociais é o direito de greve 

previsto no artigo 9° da Constituição Federal, o qual é um nítido direito social que, no entanto, 

exige uma abstenção estatal na medida em que sua finalidade é impedir que o Estado 

intervenha na realização da greve. 
 

Nesse diapasão, conclui-se que os Direitos Fundamentais Sociais, são os pilares da 

constituição de um Estado Democrático de Direito e que necessitam, essencialmente, de uma 

conduta proativa do Estado para que se tornem efetivos, com o fim precípuo de alcançar a tão 

sonhada igualdade de fato para todos, possuindo como fundamento a tutela da dignidade da 

pessoa humana. 
 

Portanto, definida as principais diretrizes que cercam o tema e delimitando o seu 

conceito, faz se necessário tecer alguns comentários acerca da efetividade dos Direitos Sociais 

no que tange a Constituição Federal de 1988. 
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2.3 OS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Consoante exposto, o constituinte originário, devido à importância que gozam os 

Direitos Fundamentais, reservou uma posição topográfica e com uma série de prerrogativas 

para os referidos direitos. Estes se encontram, em sua maioria, localizados no Título II da 

Constituição Federal, divididos de acordo com a sua natureza. 
 

Os Direitos Sociais contidos no título II Constituição Federal estão presentes nos 

artigos 6° ao 11. Nessa linha, o artigo 6° enumera a maior parte desses direitos, que estão 

esmiuçados ao longo de diversos dispositivos positivados na Constituição, senão vejamos: 
 
“Artigo 6º: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. ” 
 

Nesse diapasão, conforme mencionado no tópico anterior, tendo em vista o sentido 

material dos Direitos Fundamentais, bem como observado a clausula de abertura prevista no 

artigo 5°§ 2º da Constituição Federal, ainda mais pela abrangência do conteúdo presente no 

artigo supracitado, resta claro que os direitos sociais não são somente aqueles previstos no 

Título II da Constituição, estando positivados, outrossim, no Título VIII – Da Ordem Social e 

econômica, que funcionam como normas regulamentadoras do quanto previsto no artigo 

acima. 
 

Nesse diapasão, asseverando que alguns dos direitos previstos no Título VIII da 

Constituição Federal são também Direitos Fundamentais Sociais, bem como citando alguns 

exemplos, George Marmelstein (2011, p 203) aduz que: 
 

Há  ainda  um  título  específico  na  Constituição  de  88  (Título  VIII)  tratando  da  
“Ordem Social”, no qual são regulamentados diversos direitos que podem ser 

enquadrados como socioeconômicos. Assim, por exemplo, o art.196 da Constituição 

de 1988 determina que “ a saúde é direito de todos e dever do Estado”; igualmente, 

o art.203 estipula que “ a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independente de contribuição à seguridade social”; do mesmo modo, o artigo 

estabelece que a “educação, direito de todos e dever do Estado e da família”, e assim 

por diante. 
 

 

Por conseguinte, feitos os devidos esclarecimentos sobre a localização dos Direitos 

Fundamentais Sociais na Constituição Federal, faz se necessário estabelecer a classificação 

dos referidos direitos em nossa Constituição, para que se possa ter uma melhor compreensão 

sobre o tema. 
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Nessa esteira, adotaremos a classificação desenvolvida pelo festejado doutrinador 

pátrio José Afonso da Silva (2009. p. 287), definida como: 
 

a) direitos sociais relativos ao trabalhador; b) direitos sociais relativos à 

seguridade, compreendendo os direitos à saúde, à previdência e assistência 
social; c) direitos sociais relativos à educação e à cultura; d) direito social 

relativo à família, criança, adolescente e idoso; e) direitos sociais relativos ao 

meio ambiente. 
 

 

Dessa maneira, seguindo esse critério de classificação acima, será tratado de maneira 

resumida, somente a título de exemplificação sobre os alguns direitos sociais positivados em 

nossa Constituição, quais sejam, os Direitos dos sociais dos trabalhadores, a educação e a 

seguridade social com o enfoque maior no direito à saúde. 

 

 

3 GARANTIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS VERSUS O PRINCÍPIO  

DA RESERVA DO POSSÍVEL 
 

 

3.1 EFETIVIDADES DOS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

 

Definido a fundamentalidade dos Direitos Sociais, cumpre agora tecer algumas 

considerações sobre a sua efetividade no ordenamento jurídico pátrio. 
 

Sendo assim, antes de adentrar propriamente na questão da efetividade dos Direitos 

Sociais, faz se necessário trazer à baila a conceituação do que seria eficácia de uma norma. 
 

A noção de eficácia está ligada a capacidade de produção de efeitos de determinada 

norma e aplicabilidade possui íntima relação com a concretização dos efeitos da norma. Esses 

efeitos relacionados à eficácia podem ser de ordem jurídica ou social, consoante se verá 

abaixo. 
 

Assim, cumpre estabelecer as diferenças existentes entre a eficácia jurídica da norma e 

a eficácia social da norma ou efetividade. 
 

Nessa linha, estabelecendo as referidas distinções entre os dois tipos de eficácia 

existentes, Michel Temer (1998, p.23) preleciona: 
 

eficácia social se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade para 

regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. Eficácia 

jurídica, por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência de 

relações concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a 
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sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que com ela 
conflitam. 

 
 

 

Portanto, a eficácia jurídica da norma diz respeito à possibilidade de produção de 

efeitos jurídicos, na medida em que as referidas normas apenas regulam, em abstrato, as 

condutas descritas em seus dispositivos, com probabilidade de aplicação no caso concreto. 
 

No entanto, com relação à eficácia social das normas, diz respeito a 

consubstancialização das normas jurídicas em determinado caso concreto, seria, por assim 

dizer, a concretização da eficácia jurídica da norma no plano da realidade fática, produzindo 

os efeitos previstos em seu conteúdo. 
 

Nesse diapasão, estabelecido a definição de eficácia das normas, cumpre registrar, 

outrossim, que os conceitos de eficácia jurídica da norma e a questão aplicabilidade, estão 

completamente relacionados, pois de acordo com o entendimento do brilhante José Afonso da 

Silva (2009, p. 60): 
 

Eficácia e aplicabilidade são fenômenos conexos, aspectos talvez do mesmo 

fenômeno, encarados por prismas diferentes: aquela como potencialidade; esta como 

realizabilidade, praticidade. Se a norma não dispõe de todos os requisitos para sua 

aplicação aos casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe de aplicabilidade. Esta 

se revela, assim, como a possibilidade de aplicação. Para que haja esta 

possibilidade, a norma há que ser capaz de produzir efeitos jurídicos. 
 

 

Dessa maneira, insta salientar que eficácia jurídica e a aplicabilidade se 

complementam, na medida em que as normas somente poderão ser aplicadas no mundo fático 

se no plano jurídico ela estiver apta a produzir seus efeitos previstos nas normas positivadas, 

vale dizer, se preenchidos todos os requisitos para a sua devida aplicação. 
 

A efetividade ou a eficácia social das normas podem ser entendidas como sinônimos 

na medida em que visam concretizar, colocar em prática, no âmbito do caso concreto, os 

efeitos jurídicos que o legislador previu de maneira abstrata ao positivar a norma no 

ordenamento jurídico. 
 

Dessa maneira, definido os conceitos de eficácia e efetividade das normas, faz se 

necessário tecer algumas considerações a respeito da classificação das normas constitucionais 

no que concerne a sua efetividade e aplicação na Constituição Federal. 
 

Nessa linha, segundo a tese desenvolvida pelo ilustre doutrinador José Afonso da 

Silva, em seu livro Aplicabilidade das normas constitucionais, as normas constitucionais 
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podem ser classificadas em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de 

eficácia limitada. 
 

Nesse diapasão, as normas de eficácia plena são aquelas capazes de produzirem seus 

efeitos a partir do momento em que foram positivadas no ordenamento jurídico, sem a 

necessidade de regulamentação infraconstitucional pelo legislador. 
 

Visando garantir uma maior proteção a esses direitos e fazer com que eles realmente se 

tornem efetivos, o constituinte classificou os Direitos Fundamentais, segundo as classificações 

acima expostas, como normas constitucionais de eficácia plena. 
 

Senão vejamos o que dispõe o artigo 5°, § 1°, da Constituição Federal: “As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
 

Dessa maneira, a partir da leitura do artigo supracitado chega-se a conclusão de que os 

Direitos Fundamentais são direitos subjetivos plenamente exigíveis pelos seus titulares, não 

necessitando, portanto, de qualquer regulamentação infraconstitucional para produzirem seus 

efeitos. 
 

Por fim, ratificando a aplicação da clausula de aplicabilidade imediata para todos os 

Direitos Fundamentais, Alexandre de Moraes (2006, p. 178) reza que: 

 

A definição dos direitos sociais no título constitucional destinado aos direitos e 

garantias fundamentais acarreta duas consequências imediatas: subordinação a regra 

da auto-aplicabilidade prevista no§ 1° do artigo 5 e suscetibilidade do ajuizamento 

do mandado de injunção, sempre que houver omissão do poder público na 

regulamentação de alguma norma que preveja um direito social e, 

consequentemente, inviabilize seu exercício. 
 
 

 

Assim, não se pode fazer uma interpretação restritiva da referida norma, sob pena de 

se incorrer em um esvaziamento do seu conteúdo e perda da sua efetividade, na medida em 

que a mesma é clara ao determinar que todos os Direitos Fundamentais, incluindo os Direitos 

Sociais, são normas de aplicabilidade imediata. 
 

Nesse diapasão, é indiscutível que os Direitos Sociais como normas fundamentais, 

possuem eficácia imediata, gerando direitos subjetivos aos seus titulares, vinculando, por 

conseguinte todos os poderes públicos para a sua real efetivação em consonância com o 

princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. 
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Ocorre que, apesar de serem normas de eficácia imediata, a efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, devido ao seu caráter prestacional, está condicionada à capacidade 

financeira dos entes públicos, que se utilizam, muitas vezes de forma arbitrária, da chamada 

reserva do possível para se abster de efetivar os Direitos Sociais. 
 

Portanto, a problemática para a real efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais 

reside nas restrições imposta pelo princípio da Reserva do Possível, tema central do presente 

estudo que será devidamente abordado ao longo do próximo tópico. 

 

 

3.2 A RESERVA DO POSSÍVEL: ORIGEM E CONCEITO 
 

 

Apesar de gozarem da garantia da aplicabilidade imediata, os direitos fundamentais 

sociais, por demandarem uma atuação positiva do Estado, estão adstritos, para a sua 

efetivação, a capacidade financeira disponível pelo Estado, é a chamada cláusula da reserva 

do possível. 
 

Nessa linha, antes de estabelecer o conceito do referido instituto, faz se mister trazer à 

baila onde que se deu o seu surgimento e em que realidade estava inserido. 
 

A reserva do possível teve seu nascimento na Alemanha na década de 70, a partir do 

notável caso númerus clausus, o qual abordava a delimitação de vagas para ingressar nas 

Universidades públicas alemãs. No referido caso, os estudantes não foram aceitos nas 

Universidades sob a justificativa de que estas não dispunham de vagas para todos os alunos. 
 

Assim, diante da negativa da Universidade, os Estudantes acionaram o poder judiciário 

alemão, pleiteando uma vaga no estabelecimento de ensino, com espeque no artigo 
 
12 da Lei Fundamental alemã, que dispõe o seguinte: “todos os alemães têm direito a escolher 

livremente sua profissão, local de trabalho e seu centro de formação”. 
 

Para dirimir a contenda instalada, a Corte Alemã inovou ao aduzir que o cidadão 

somente poderia esperar do Estado aquilo que estivesse dentro dos limites do seu orçamento, 

não podendo exigir direitos que violassem a razoabilidade, surgindo, assim, a chamada 

cláusula da Reserva do Possível. 
 

Nesse sentido, sobre a decisão da Corte alemã, Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p 255), 

preleciona que: 
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Para, além disso, colhe-se o ensejo de referir decisão da Corte Constitucional 

Federal da Alemanha, que, desde o paradigmático caso numerus clausus, versando 

sobre o direito de acesso ao ensino superior, firmou jurisprudência no sentido de que 

a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente 

exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado dos recursos e 

tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que 

não se mantenha nos limites do razoável. 
 

 

Dessa maneira, insta salientar que, inicialmente, a Reserva do Possível não foi 

concebida somente no que diz respeito à capacidade orçamentária do Estado para efetivar os 

Direitos Sociais, mas, outrossim, guardando íntima relação com a razoabilidade da pretensão 

esperada em face do Estado, impondo um limite a este no que se refere às condições 

socioeconômicas estabelecida na sociedade. 
 

Portanto, a reserva do possível surge, inicialmente, como aquilo que o cidadão pode 

postular, na medida do razoável, de toda a sociedade, não guardando relação somente com o 

aspecto financeiro. 
 

No entanto, com o passar do tempo o referido instituto fora perdendo parte da sua 

inicial acepção, ficando adstrito somente à disponibilidade de recursos financeiros, e não mais 

a razoabilidade da pretensão deduzida pelo cidadão, tornando-se o que se denominou de 

reserva do financeiramente possível, limitando, assim, a plena efetivação dos direitos a 

prestações. Nessa linha, Ana Paula De Barcellos (2011, p 76) defende que: “a expressão 

reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos 

disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas”. 
 

Visando estabelecer um conceito sobre a Reserva do Possível, Caliendo (2008, p. 200) 

aduz que: 
 

A reserva do possível (Vorbehalt dês Möglichen) é entendida como limite ao poder 

do Estado de concretizar efetivamente direitos fundamentais a prestações, tendo por 

origem a doutrina constitucionalista alemã da limitação de acesso ao ensino 

universitário de um estudante (numerus-claususEntscheidung). Nesse caso, a Corte 

Constitucional alemã (Bundesverfassungsgericht) entendeu existirem limitações 

fáticas para o atendimento de todas as demandas de acesso a um direito. 
 
 

 

Por conseguinte, nas palavras de George Marmelstein (2011, p 355) a reserva do 

possível guarda íntima relação com o princípio da proporcionalidade, senão vejamos: 
 

A partir desse julgamento, começou a ser desenvolvida a máxima da reserva do 

possível que pode assim ser sintetizada: os direitos a prestações podem ser exigidos 
judicialmente, cabendo ao Judiciário, observando o princípio da proporcionalidade, 
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impor ao poder público as medidas necessárias à implementação do direito, desde 

que a ordem judicial fique dentro do financeiramente possível. Nas palavras do 

Tribunal Constituinte alemão, a reserva do possível é aquilo que o indivíduo pode 

razoavelmente exigir da coletividade. Se for razoável (melhor dizendo, 

proporcional), não pode o Estado se negar a fornecer. Assim, pode-se dizer que a 

reserva do possível é sinônimo de razoabilidade econômica ou proporcionalidade 

financeira. 
 
 

 

Assim, a reserva do possível pode ser entendida como a limitação orçamentária 

imposta ao Estado para a efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais. Nessa linha, alguns 

doutrinadores defendem que o referido instituto tem que ser encarado sob dois enfoques: o 

fático e o jurídico. 
 

Ademais, além das duas dimensões acima propostas para a delimitação da reserva do 

possível, Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p 255) enumera mais uma que se encontra intimamente 

ligada ao ideal da proporcionalidade da pretensão do indivíduo em face do Estado, senão 

vejamos: 
 

A partir do exposto, há como sustentar que a assim designada reserva do possível 

apresenta pelo menos uma dimensão tríplice, que abrange a) a efetiva 

disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) a 

disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima 

conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, 

legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama 

equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 

constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um 

direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da 

proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta 

quadra, também da sua razoabilidade. 
 

 

Portanto, a Reserva do possível pode ser definida através dessas três dimensões, quais 

sejam, a fática que diz respeito a real existência de fundos para a prestação dos direitos, na 

medida em que o Estado tem que dispor de recursos financeiros para o efetivo fornecimento 

de um determinado direito social na sociedade, bem como a jurídica, pois além de possuir os 

recursos financeiros o Estado tem que ter uma dotação orçamentária, um planejamento de 

onde será alocado esses recursos e a última dimensão guarda íntima relação com a 

exigibilidade da pretensão do indivíduo em face do Estado, na medida em que esta deverá ser 

proporcional às reais possibilidades que este detém. 
 

Dessa maneira, a Reserva do possível, instituto oriundo da Alemanha, limita uma 

efetiva prestação dos Direitos Sociais, na medida em que o Estado só está obrigado a fornecer 
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àquilo que esteja dentro do seu orçamento. No entanto, a importação do referido instituto para 

a realidade brasileira tem que ser analisada com cautela. O país onde foi criado o referido 

instituto oferece, ao menos, as condições mínimas de sobrevivências para o seu cidadão, de 

modo que pode plenamente aplicar a Reserva do possível sem que resulte em prejuízos 

maiores para a sociedade. Porém aplicar a Reserva do Possível no Brasil, um país em que não 

disponibiliza uma qualidade de vida ao menos digna a maioria de sua população, torna-se uma 

cruel barreira para alcançar a tão sonhada justiça social em nosso país. 
 

Assim, para que se possa aplicar a Reserva do Possível, o Estado tem que oferecer ao 

menos alguma condição digna de sobrevivência, é o que se denominou na doutrina da 

chamada teoria do “mínimo existencial” que será analisada dentro do próximo tópico. 

 
 

3.3 O MÍNIMO EXISTENCIAL COMO PARÂMETRO PARA  A  APLICAÇÃO DA  
RESERVA DO POSSÍVEL NO BRASIL. 
 

 

Conforme explanado ao fim do tópico anterior, para que se possa aplicar plenamente a 

reserva do possível, o Estado tem que oferecer algumas das condições mínimas de 

sobrevivência para os seus cidadãos. Assim, antes de adentrar na temática da aplicação da 

Reserva do possível no Brasil, torna-se necessário delimitar um conceito do que seria esse 

mínimo existencial, para que se possa compreender melhor o assunto em comento. 
 

Assim, no primeiro momento insta salientar que, de acordo com o que aduzido ao 

longo de todo o presente trabalho, os Direitos Fundamentais possuem como precípuo escopo a 

tutela da dignidade da pessoa humana. 
 

Nessa linha, o Estado tem que garantir a efetividade dos direitos básicos ao ser 

humano, de maneira que possa assegurar uma vida digna ao indivíduo dentro da sociedade. 

Dessa maneira, o mínimo existencial se insere dentro do âmbito desses direitos básicos que 

são necessários a uma vida que atenda aos preceitos da dignidade da pessoa humana. 
 

Nesse  diapasão,  corroborando  com  as  informações  acima  formuladas  Ana  Paula 
 

Barcellos (2002, p 41) aduz que: “o mínimo existencial, como exposto, é exatamente o 

conjunto de circunstâncias materiais mínimas a que todo o homem tem direito; é o núcleo 

irredutível da dignidade da pessoa humana”. 
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Os valores insculpidos dentro do que se entende por mínimo existencial, são, 

notadamente, referentes aos direitos sociais, essenciais à vida de qualquer indivíduo, os quais 

necessitam de uma atuação Estatal para a sua devida efetivação. 
 

Dessa maneira, a teoria do mínimo existencial visa garantir, ao menos, que o Estado 

efetive os Direitos Sociais básicos à sobrevivência, neles compreendidos a saúde, 

alimentação, educação e etc., com a finalidade de assegurar a aplicação do núcleo essencial 

desses direitos, de maneira a propiciar uma vida digna ao indivíduo, e que este possa se 

desenvolver da melhor maneira possível na sociedade o qual se encontra inserido. 
 

Assim, a teoria do mínimo existencial reza que o Estado tem o dever de garantir as 

prestações dos direitos essenciais a uma existência digna na sociedade, em atendimento ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, e de acordo com Torres (1999, p.141) o referido 

instituto pode ser definido como “um direito às condições mínimas de existência humana 

digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais 

positivas”. 
 

Definido o que seria o mínimo existencial, cumpre trazer esse conceito ao tema do 

trabalho. Conforme exposto acima, o Estado deve garantir a prestação dos direitos sociais 

essências a uma existência digna. Nesse contexto a Reserva do possível surge como limitador 

da efetividade desses direitos básicos, somente devendo ser aplicado em países desenvolvidos, 

que asseguram uma boa qualidade de vida aos seus cidadãos. Dessa maneira o mínimo 

existencial surge como parâmetro para a aplicação da Reserva do Possível em detrimento dos 

Direitos Sociais. 
 

Sobre o perigo que surge quando se importa institutos jurídicos para países que 

possuem uma realidade social completamente distinta, o ilustre Dirley da Cunha Junior 

(2007), leciona que: 
 

Apesar das grandes contribuições que a doutrina estrangeira tem dado ao direito 

brasileiro, proporcionando indiscutivelmente consideráveis avanços na literatura 

jurídica nacional, é preciso deixar bem claro, contudo, que é extremamente 

discutível e de duvidosa pertinência o traslado de teorias jurídicas desenvolvidas em 

países de bases cultural, econômica, social e histórica próprias, para outros países 

cujos modelos jurídicos estão sujeitos a condicionamentos socioeconômicos e 

políticos completamente diferentes. Os institutos jurídico-constitucionais devem ser 

compreendidos a partir da história e das condições socioeconômicas do país em que 

se desenvolveram, de modo que é impossível “transportar-se um instituto jurídico de 

uma sociedade para outra, sem se levar em conta os condicionamentos a que estão 

sujeitos todos os modelos jurídicos”. 
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Nessa linha, consoante exposto alhures, a Reserva do Possível teve sua origem na 

Alemanha, país que possui um nível de desenvolvimento altíssimo, no qual a população goza 

de uma excelente qualidade de vida e os Direitos Sociais essenciais são plenamente 

assegurados pelo Estado, podendo, assim, aplicar o referido instituto em seu ordenamento 

jurídico sem maiores prejuízos à população. 
 

Ocorre que, importar esse instituto para a realidade fática brasileira, no qual o mínimo 

existencial não é sequer garantido pelo Estado, onde milhares de pessoas vivem em situação 

precária, gera um óbice concreto à plena efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais, 

impossibilitando por completo a sua aplicação. 
 

Sobre a importação da reserva do possível de um país desenvolvido e sua aplicação no 

ordenamento jurídico pátrio de maneira deliberada, restringindo a efetividade dos Direitos 

Sociais, o ilustre professor Dirley da Cunha Junior (2007) assevera que: 

 

A chamada reserva do possível foi desenvolvida na Alemanha, num contexto 

jurídico e social totalmente distinto da realidade histórico-concreta brasileira. Nestas 

diferentes ordens jurídicas concretas não variam apenas as formas de lutas, 

conquistas e realização e satisfação dos direitos, mas também os próprios 

paradigmas jurídicos aos quais se sujeitam. Assim, enquanto a Alemanha se insere 

entre os chamados países centrais, onde já existe um padrão ótimo de bem-estar 

social, o Brasil ainda é considerado um país periférico, onde milhares de pessoas 

não têm o que comer e são desprovidas de condições mínimas de existência digna, 

seja na área da saúde, educação, trabalho e moradia, seja na área da assistência e 

previdência sociais, de tal modo que a efetividade dos direitos sociais ainda depende 

da luta pelo direito entendida como processo de transformações econômicas e 

sociais, na medida em que estas forem necessárias para a concretização desses 

direitos. 
 

 

Portanto, a aplicação da Reserva do Possível no Brasil, nos moldes atuais, torna-se 

inviável, haja vista que não é o correto impor mais restrições a um país que não garante uma 

mínima condição de uma vida digna aos seus cidadãos. Assim, aplicar esse instituto em nossa 

realidade socioeconômica é violar ferozmente o princípio da dignidade da pessoa humana, 

bem como o que reza nossa Constituição Cidadã, ao impedir o alcance do mínimo existencial 

a milhares de brasileiros. 
 

Diante disso, o mínimo existencial surge como base para aplicação do princípio da 

Reserva do Possível, de modo que, se pensarmos de maneira diversa ocorrerá um esgotamento 

do conteúdo essencial dos Direitos Sociais, reduzindo sua efetividade à zero, podendo o poder 
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judiciário intervir quando os entes públicos se omitirem na prestação do serviço, tema do 

próximo tópico. 

 

 

3.4 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS  
FUNDAMENTAIS SOCIAIS 
 

 

O presente tópico tem como precípuo escopo, analisar de que maneira o Poder 

Judiciário poderá intervir para garantir a efetivação dos Direitos Sociais em nosso 

ordenamento jurídico pátrio. Assim, antes de abordar essa temática, faz-se mister tecer 

algumas considerações sobre a dimensão subjetiva dos Direitos Fundamentais na nossa 

Constituição Federal de 1988. 
 

Nessa linha, consoante exposto ao longo desse trabalho os direitos fundamentais 

passaram de meros princípios norteadores de condutas, para assumir a posição de normas 

jurídicas positivadas e com eficácia imediata. Dessa maneira, a partir do momento em que os 

referidos direitos são definidos como normas jurídicas, geram prerrogativas aos seus titulares, 

bem como vinculam todos os poderes compelindo-os ao seu cumprimento. 
 

Nessa esteira, a vinculação entre os poderes e a força normativa dos direitos 

fundamentais gera, caso haja alguma violação ou omissão por parte do poder legislativo ou 

executivo, a prerrogativa do titular do direito acionar o poder judiciário com o fito de 

assegurar a prestação de um determinado direito fundamental social, é a chamada dimensão 

subjetiva dos Direitos Fundamentais. 
 

Nesse diapasão, tecendo algumas considerações sobre a dimensão subjetiva dos 

direitos fundamentais, George Marmelstein (2011, p.324) aduz que: 
 

Os direitos fundamentais, por serem normas jurídicas, são direitos exigíveis e 

justiciáveis, ou seja, podem ter sua aplicação forçada através do Poder Judiciário. É 

o que os constitucionalistas chamam de “dimensão subjetiva”, expressão que 

simboliza a possibilidade de os direitos fundamentais gerarem pretensões subjetivas 

para os seus titulares, reivindicáveis na via judicial. Assim, caso o poder público 

deixe de cumprir com o dever de respeito, proteção e promoção a que estar 

obrigado, poderá ser compelido a fazê-lo força da mente por força de um processo 

judicial. 

 

Corroborando com as informações aduzidas, Christine Oliveira Peter da Silva (2001, 

p. 49), estabelece que a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais gera ao seu titular o 

direito de reivindicá-lo através do poder judiciário. Senão vejamos: 
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É importante destacar que, ao se falar sobre direitos fundamentais subjetivos, faz-se 
referência à possibilidade que tem o seu titular - o indivíduo ou a coletividade a 

quem é atribuído - de fazer valer judicialmente os poderes, as liberdades, o direito à 
ação ou mesmo as ações negativas ou positivas que lhe foram outorgadas pela 

norma consagradora de direito fundamental em questão. 
 
 

Dessa maneira, quando o poder público for omisso, não garantindo, por conseguinte, a 

prestação de um determinado direito social a que faz jus o indivíduo, poderá o Poder 

Judiciário, em atendimento a dimensão subjetiva dos direitos Fundamentais, bem como ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido em nossa Constituição, poderá ser 

acionado e assegurar a prestação eficaz do referido direito ao seu postulante. 
 

Nesse contexto, em atendimento a dimensão subjetiva dos Direitos Fundamentais, bem 

como visando outorgar uma maior efetividade aos direitos sociais, atualmente vêm se 

entendendo no âmbito da doutrina e jurisprudência que o Judiciário possui legitimidade para a 

implementação das políticas públicas que o legislativo e o executivo não as executarem, 

quando provocado pelo titular do direito. 
 

Portanto, o poder judiciário torna-se um poderoso instrumento de transformação da 

realidade social a partir do momento em que implementa as políticas públicas não executadas 

pelos poderes competentes. Com esse pensamento, Dirley da Cunha Júnior (2004, p. 352-353) 

preleciona que: 
 

[...] O Juiz, no Estado Social da sociedade de massas, deve assumir novas 

responsabilidades e aceitar a nova missão de interventor e criador das soluções 

reclamadas pelas novas demandas sociais, tornando-se co-responsável pela 

promoção de interesses finalizados por objetivos socioeconômicos. Do contrário, 

mostrando-se incapaz de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, máxime 

dos direitos sociais, na prática caba sendo conivente com sua sistemática violação. 

 

[...] Noutras palavras, quando os órgãos de direção política (Legislativo e Executivo) 

falham ou se omitem na implementação de políticas públicas destinadas à efetivação 

dos direitos sociais, cumpre ao Poder Judiciário – co-responsável no processo de 

construção da sociedade do bem-estar – adotar uma posição ativa e dinâmica na 

realização das finalidades do Estado Social, desenvolvendo e efetivando diretamente 

os preceitos constitucionais definidores desses direitos sociais. 
 

 

Portanto, torna-se de fundamental importância o poder judiciário intervir em matérias 

referentes a direitos sociais, quando o poder público for omisso na sua implementação, na 

medida em que essa intervenção irá dar uma maior amplitude na efetivação dos Direitos 
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Fundamentais Sociais, de modo a assegurar uma prestação de qualidade do direito 

fundamental pretendido pelo titular deste. 

 

Cumpre trazer à baila a um trecho da brilhante decisão proferida pelo Ministro Celso 

de Mello, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF n° 45 (2004), o qual reconheceu a 

legitimidade da intervenção do poder judiciário na implementação das políticas públicas 

referente aos direitos sociais, quando os entes responsáveis forem omissos na sua execução, 

senão vejamos: 

 
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do 

Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular 

e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os 
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05,  
1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, 
nos Poderes Legislativo e Executivo. 

 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao 

Poder Judiciário, se e quando osórgãos estatais competentes, por descumprirem os 

encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 

impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas 

de conteúdo programático.” 
 

 

E conclui a sua decisão o referido Ministro, aduzindo que: 

 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções 

políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em 
mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a 
liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. 

 
É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a 

clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável 

inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo 

intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 

necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 

indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até 

mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de 

intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens 

cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. 
 
 

 

Portanto, a intervenção do poder judiciário torna-se imprescindível para a 

implementação das políticas públicas referentes aos Direitos Fundamentais Sociais, de modo a 

assegurar, aos menos favorecidos, ao menos, uma mínima condição de sobreviver dignamente 

em sociedade. 
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No entanto, alguns autores entendem que essa intervenção do judiciário viola o 

princípio da separação dos poderes, tendo em vista que o poder judiciário estaria 

desenvolvendo atividades típicas dos poderes legislativo e executivo, pois caberia aos 

referidos poderes, de acordo com a discricionariedade atribuída a estes, a implementação das 

políticas públicas relativas à efetivação dos direitos sociais. 

 

Ocorre que, não há o que se falar em violação do princípio da separação dos poderes 

no que tange a referida intervenção do judiciário, visto que o referido princípio possui como 

clara finalidade, prevista na nossa Constituição Federal, outrossim, permitir que determinado 

poder controle os abusos cometidos pelos demais no exercício de suas funções. 

 

Assim, quando o poder judiciário intervém de modo a sanar uma omissão dos poderes 

legitimados, ele está agindo em consonância com os preceitos Constitucionais, e garantindo a 

sua prevalência no ordenamento jurídico. Dessa maneira, o dever de proteção dos Direitos 

Fundamentais vincula todos os poderes para a efetiva promoção deste caso haja lesão ou 

ameaça de lesão por qualquer outro poder, o judiciário poderá intervir de modo a atender o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. 

 

Essa divergência fora dirimida pelo esclarecedor voto do Ministro Celso de Mello no 

Mandado de Segurança N 23452/RJ, referente ao julgamento do controle judicial dos atos das 

Comissões Parlamentares de Inquérito, o qual asseverou sobre a importância dos juízes na 

efetivação dos direitos fundamentais, bem como sobre a ausência de violação ao princípio da 

separação dos poderes, ao aduzir que: 

 
A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da 

necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, 

representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais 

adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela 

Constituição. Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode 

constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de 

comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder 

Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder Judiciário, quando intervém 

para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a 

supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as 

atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da 

função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à 

Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. [...] 
 

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de 
poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de 
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instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no 

plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos 

Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a 

finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa 

conduzir a práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que 

sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao 

Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer 

das esferas governamentais. 
 
 

 

Portanto, resta completamente afastada a tese de violação dos poderes no que tange a 

intervenção do poder judiciário na implementação das políticas públicas, haja vista que este, 

agindo dessa maneira, funciona como limitador dos abusos cometidos pelos outros poderes, e 

ainda, dando uma maior efetividade aos direitos fundamentais, notadamente os de caráter 

social, atendendo, por conseguinte, os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa 

humana. 

 

Assim, diante do exposto, o judiciário surge como grande garantidor na tarefa árdua 

concernente á efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais. Ocorre que, as suas 

determinações ao poder público, no sentido de garantir determinado direito social ao cidadão, 

encontra óbice na conhecida teoria da reserva do possível, o qual o Poder Público vem 

utilizando como subterfúgio a não efetivação dos Direitos Fundamentais. 

 

Por conseguinte, o poder público brasileiro vem utilizando, de forma deliberada, como 
 

“desculpa”, o argumento da Reserva do Possível para a não efetivação dos Direitos Sociais, 

sob a justificativa frágil de que não possui recursos para a implementação desses direitos. No 

entanto, a problemática não reside na ausência de recursos, e sim na alocação destes de 

maneira a privilegiar a aplicação dos Direitos Fundamentais à prestação. 

 

 

3.5 O PODER JUDICIÁRIO E A SUA INTERVENÇÃO NA ALOCAÇÃO DOS 
 

RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

 

Consoante exposto alhures, a problemática para a efetivação dos Direitos Sociais não 

reside propriamente na falta de recursos, mas sim na maneira em que estes são alocados pelos 

administradores. Uma prova disso é que o Brasil é um dos países que mais arrecadam no 

mundo, bem como faz parte do grupo dos países comas maiores economias do mundo, no 
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entanto, por conta da má distribuição dos recursos por parte dos entes públicos, a população 

padece, vivendo nas piores condições possíveis, não lhes sendo prestados o mínimo essencial 

para uma vida digna. 
 

Nessa esteira, Dirley Cunha Junior (2007), aduz que a reserva do possível não pode 

ser aplicada no Brasil, tendo em vista que o país dispõe de recursos suficientes, no entanto são 

distribuídos de maneira errada pelos administradores públicos, que utilizam a desculpa da 

reserva do possível para se livrarem da responsabilidade. Senão vejamos: 
 

Os problemas de “caixa” não podem ser guindados a obstáculos à efetivação dos 

direitos fundamentais sociais, pois imaginar que a realização desses direitos depende 

de “caixas cheios” do Estado significa reduzir a sua eficácia a zero, o que 

representaria uma violenta frustração da vontade constituinte e uma desmedida 

contradição do modelo do Estado do Bem-Estar Social. A inaplicabilidade do limite 

da reserva do possível ainda é mais patente se for considerado mais de perto o caso 

brasileiro, pois paradoxalmente o Brasil é um país que se encontra entre os dez 

países com a maior economia do mundo, muito embora dados do IBGE mostrem 

que, em 1998, aproximados 14% (21 milhões) da população brasileira são famílias 

com renda inferior à linha de indigência e 33% (50 milhões) à linha de pobreza. A 

maioria desse grupo, que representa hoje mais de 70 milhões de pessoas, não dispõe 

de um atendimento de mínima qualidade nos serviços públicos de saúde, educação, 

assistência social e vive, enfim, em condições indignas e subumanas, sem 

alimentação, sem moradia, sem higiene e, o que é pior, sem a mínima perspectiva de 

melhoria. 
 
 
 

 

Nesse contexto, o poder judiciário alcança, outrossim, especial relevo para afastar a 

barreira da reserva do possível, na medida em que deve determinar, na decisão que condena o 

poder público a prestar determinado direito social, que este insira em seu orçamento a despesa 

necessária a concretizar o mandamento judicial, em detrimento de outras despesas de ordem 

não tão preferencial, em atendimento ao princípio da máxima efetividade dos Direitos 

Fundamentais. Sobre o tema, Dirley Cunha Junior (2007) preleciona brilhantemente aduzindo 

que: 
 

A primeira providência (a) é a que mais se aproxima da vontade constitucional. 

Todavia, embora juridicamente possível, essa medida judicial pode encontrar 

obstáculos de ordem econômica, impostos pela falácia do limite fático da reserva do 

possível. Permitimo-nos defender, porém, que esse óbice pode ser tranqüilamente 

afastado, pelo reconhecimento da possibilidade do Judiciário de condenar o Estado a 

inserir no orçamento do exercício seguinte, a previsão da despesa necessária ao 

cumprimento da sentença que lhe impôs a obrigação de construir e fazer funcionar 

adequadamente uma escola pública. E nem se diga que o Estado estaria 

materialmente impossibilitado, haja vista a assunção de outros compromissos 

financeiros, como os decorrentes do serviço da dívida, fomentos, de política 

monetária, planos econômicos, etc. Se, de fato, esses compromissos existirem, é o 
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caso de desfazê-los, por imperativo constitucional, devendo o Estado remanejar os 

seus recursos disponíveis para atender a determinação judicial, que nada mais faz 

senão garantir a vontade da Constituição, assegurando a plena eficácia de uma 

norma constitucional definidora de direito fundamental. Cuida-se, em última análise, 

da vontade da Constituição, que só será satisfeita quando todos os direitos 

fundamentais que confere forem desfrutados e essa vontade, obviamente, não pode 

ser aviltada. 
 
 

Dessa maneira, a intervenção do Poder Judiciário é de fundamental importância para a 

efetivação dos Direitos Sociais, tendo em vista que ele irá atuar impondo ao poder público 

uma destinação dos recursos correta, excluindo a prioridade nas despesas que se encontram 

fora do âmbito dos Direitos Fundamentais de maneira que venha atendê-los, afastando, 

portanto, a barreira da reserva do possível, de modo em que haja sempre a preferência na 

efetivação dos Direitos Sociais em nosso país. 
 

Assim, a legitimidade de alocar os recursos públicos pertence, em regra, aos poderes 

legislativo e executivo, decorrente do poder de discricionariedade de que gozam estes entes 

públicos, salientando que o poder público preocupa-se muito em alocar os recursos 

financeiros em áreas que não são primordiais para a concretização de um Estado de Direito, 

visando muitas vezes satisfazer o interesse próprio, e quando são provocados a efetivarem os 

Direitos Sociais, utilizam a teoria da Reserva do Possível como subterfúgio para sua péssima 

administração na distribuição dos referidos recursos e consequentemente na ineficácia dos 

Direitos de caráter social. 
 

Ocorre que, a disponibilidade desses recursos deve ter como prioridade essencial à 

efetivação dos Direitos Fundamentais, tendo em vista ser a base axiológica da nossa 

Constituição. Assim, caso os entes legitimados não procedam dessa forma, o poder judiciário 

deverá intervir de modo alocar corretamente os recursos, retirando-os das áreas que não são 

prioridade, assegurando, por conseguinte, ao menos, o mínimo existencial para o indivíduo 

sobreviver dignamente. Nesse ínterim, corroborando com as informações aduzidas, Dirley 

Cunha Junior(2007) aduz que: 
 

Num Estado em que o povo carece de um padrão mínimo de prestações sociais para 

sobreviver, onde pululam cada vez mais cidadãos socialmente excluídos e onde 

quase meio milhão de crianças são expostas ao trabalho escravo, enquanto seus pais 

sequer encontram trabalho e permanecem escravos de um sistema que não lhes 

garante a mínima dignidade, os direitos sociais não podem ficar reféns de 

condicionamentos do tipo reserva do possível. Não se trata de desconsiderar que o 

Direito não tem a capacidade de gerar recursos materiais para sua efetivação. 

Tampouco negar que apenas se pode buscar algo onde este algo existe. Não é este o 

caso, pois aquele “algo” existe e sempre existirá, só que não se encontra – este sim,  
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é o caso – devidamente distribuído! Cuida-se, aqui, de se permitir ao Poder 

Judiciário, na atividade de controle das omissões do poder público, determinar uma 

redistribuição dos recursos públicos existentes, retirando-os de outras áreas (fomento 

econômico a empresas concessionárias ou permissionárias mal administradas; 

serviço da dívida; mordomias no tratamento de certas autoridades políticas, como 

jatinhos, palácios residenciais, festas pomposas, seguranças desnecessários, carros 

de luxo blindados, comitivas desnecessárias em viagens internacionais, pagamento 

de diárias excessivas, manutenção de mordomias a ex-Presidentes da República; 

gastos em publicidade, etc) para destiná-los ao atendimento das necessidades vitais 

do homem, dotando-o das condições mínimas de existência. 
 

 

Cumpre salientar, que a Reserva do Possível não pode limitar a interferência do 

judiciário no que tange a alocação dos recursos, tendo em vista que, apesar de ser da 

competência dos poderes legislativo e executivo a decisão sobre a alocação dos recursos, 

estes, na maioria das vezes, distribuem os referidos recursos públicos de maneira errada, não 

priorizando a efetivação dos direitos sociais, deixando, por conseguinte a sociedade refém da 

sua inércia, sem que lhes sejam assegurados ao menos um mínimo existencial para sobreviver 

dignamente 
 

Assim, a interferência do judiciário é imprescindível para suprir essa lacuna, e agindo 

assim em nada viola a separação dos poderes, haja vista que está pautado nos ditames 

constitucionais, de modo a priorizar a plena efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais, 

assegurando aos menos favorecidos a tão almejada igualdade material, ou ao menos, uma 

condição mínima de convivência digna em sociedade. 
 

Nesse diapasão, aduzindo que a Reserva do Possível não pode limitar a interferência 

do judiciário na alocação dos recursos, em nosso ordenamento jurídico pátrio, Dirley Cunha 

Junior (2007) assevera que: 
 

De mais a mais, o entendimento de que a reserva do possível também obsta a 

competência do Poder Judiciário para decidir acerca da distribuição dos recursos 

públicos orçamentários não se aplica, igualmente, ao direito brasileiro, ante a 

vigente Constituição de 1988. De feito, cabem ao Legislativo e Executivo, a 

princípio, a deliberação acerca da destinação e aplicação dos recursos orçamentários. 

Todavia, essa competência não é absoluta, pois se encontra adstrita às normas 

constitucionais, notadamente àquelas definidoras de direitos fundamentais sociais 

que exigem prioridade na distribuição desses recursos, considerados indispensáveis 

para a realização das prestações materiais que constituem o objeto desses direitos. A 

assim chamada liberdade de conformação do legislador nos assuntos orçamentários 

“encontra seu limite no momento em que o padrão mínimo para assegurar as 

condições materiais indispensáveis a uma existência digna não for respeitado, isto é, 

quando o legislador se mantiver aquém desta fronteira. 
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Assim, essa intervenção do poder judiciário é de suma importância para efetivação dos 

Direitos Fundamentais no Brasil. A referida interferência do judiciário deverá ser plenamente 

assegurada pelo Estado de modo a alcançar uma concretização de um efetivo Estado 

Democrático de Direito, sempre visando atender os ditames constitucionais de proteção à 

dignidade da pessoa humana e limitação do Estado, princípios essenciais dos Direitos 

Fundamentais. 
 

Sobre a importância da intervenção judicial de modo a assegurar a prestação dos 

Direitos Fundamentais em nosso país, George Marmelstein (2011, p. 331-332) aduz que: 
 

Veja que esse ativismo judicial é justificado em razão do compromisso do Estado 

com os direitos fundamentais. Em um modelo jurídico onde não há preocupação em 

efetivar direitos fundamentais, valoriza-se sobremaneira a lei em detrimento dos 

valores constitucionais. Em modelos assim, o bom juiz é aquele que conhece todas 

as leis e as aplica mecanicamente. Já em um modelo centrado nos direitos 

fundamentais, o bom juiz é aquele que, além de conhecer as leis, preocupa-se em 

efetivar os valore se objetivos previstos pelo constituinte. Como o modelo brasileiro 

é totalmente comprometido com o princípio da dignidade da pessoa humana e com 

os direitos fundamentais, então é justificável maior ativismo judicial em favor da 

efetivação/concretização desses direitos. 
 

 

Dessa maneira, resta patente que a Reserva do Possível não pode servir como 

limitação a plena efetividade dos Direitos Sociais no Brasil, primeiramente porque, consoante 

exposto alhures, terá que ser garantido o mínimo existencial a todos antes de aplicar o referido 

instituto, e isso não ocorre em nosso país. E segundo, no que concerne a ausência de recursos, 

a reserva do possível, terá que amoldar-se aos Direitos Fundamentais, de modo à sempre 

privilegiar a efetividade destes em detrimento de outras despesas do poder público, e o poder 

judiciário surge como um poderoso instrumento para intervir na alocação desses recursos, de 

modo a priorizar a destinação aos Direitos Fundamentais, assegurando, assim uma existência 

digna a todos, buscando sempre alcançar a justiça social tão sonhada pela nossa Constituição 

Federal. 

 

 

CONCLUSÃO 
 
 

 

Diante do exposto ao longo do presente trabalho, verifica-se que os Direitos Sociais 

atualmente alçaram o status de norma constitucional, e, além disso, fazendo parte do rol dos 

direitos fundamentais, na medida em que preenchem os requisitos formais e matérias para 
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tanto, carecendo de uma especial atenção do Estado para a sua plena efetivação na nossa 

sociedade, de modo a atender os preceitos constitucionais. 
 

Assim, reconhecido o caráter de fundamentalidade aos direitos sociais, estes devem 

gozar dos privilégios outorgados a todos os direitos fundamentais, entre esses privilégios 

encontra-se a questão da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, que fora 

devidamente abordada no trabalho, o qual reza que os Direitos Fundamentais não necessitam 

de regulamentação legislativa, bem como vinculam todos os poderes no sentido de sua 

concretização. 
 

Dessa maneira, os Direitos Sociais, neles compreendidos a saúde, educação, 

assistência social e etc., necessitam de uma atuação positiva do Estado para a sua devida 

efetivação, no sentido de assegurar uma qualidade de vida satisfatória e que venha a atender 

as demandas essenciais da sociedade, possuindo sempre como norteia tutela da dignidade da 

pessoa humana. 
 

Nesse diapasão, faz-se mister salientar que essa atuação positiva do Estado no sentido 

de concretizar os Direitos Fundamentais Sociais impõe um dispêndio de ordem econômica por 

parte deste. Dentro desse panorama surge a teoria da Reserva do Possível, na Alemanha, na 

qual assevera, basicamente, que o Estado só poderá ser exigido na medida do razoável, não se 

poderá postular contra o Estado uma pretensão que fuja do limite do que seja proporcional. 
 

Ocorre que, o referido instituto fora trasladado para o Brasil e ganhou uma nova 

acepção, a partir da qual o Estado só poderá atuar dentro do que esteja previsto no seu 

orçamento, sendo denominada de reserva do financeiramente possível. Assim, hodiernamente 

o poder público vem se utilizando, indiscriminadamente, da referida teoria para se eximir da 

obrigação de prestar os Direitos Sociais, reduzindo sua efetividade a quase nada, sob a 

justificativa de ausência de recursos para cumpri-los. 

 

Desse modo, verificou-se ao longo do presente trabalho, que a Reserva do Possível 

limita de maneira bastante significativa uma prestação eficaz dos Direitos Sociais no Brasil. 

Nessa linha, uma das causas para isso é a maneira em que o instituto é aplicado em nosso país. 

O referido instituto, consoante exposto alhures, é oriundo da Alemanha, que possui uma 

realidade social e econômica completamente diferente do Brasil. Assim, é bastante perigoso 

importar institutos jurídicos de outros países sem observar a realidade em que este está 

inserido, na medida em que a Alemanha possui uma qualidade de vida altíssima, de modo que 
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o Estado provém ao menos, o mínimo existencial para a sua população, de maneira que pode 

perfeitamente aplicar a Reserva do Possível em seu país. 

 

Por outro lado, a população brasileira, em sua maioria, vive abaixo da linha da 

pobreza, em condições subumanas, não sendo garantidos através do Estado, os direitos 

básicos para a manutenção de uma vida digna em sociedade. Assim, consoante abordado ao 

longo do trabalho, o ponto crucial para a aplicação da Reserva do Possível em um país, é 

verificar se o Estado garante o mínimo existencial necessário a uma vida digna, e o Estado 

brasileiro, infelizmente, não garante, e, ainda assim invoca o instituto como forma de desculpa 

para não prestar os direitos essenciais aos seus cidadãos. 

 

Nessa temática, restou configurado que o problema para a efetivação dos Direitos 

Sociais não reside na ausência de recursos financeiros, e sim em decisões políticas 

equivocadas sobre a alocação desses recursos por parte do Estado, priorizando outras 

despesas públicas, em detrimento da concretização dos Direitos Fundamentais, violando, 

dessa maneira, os ditames constitucionais. 

 

Nessa esteira, importante ressaltar o papel do poder judiciário que irá atuar, quando os 

outros poderes forem omissos, tanto na implementação de políticas públicas em favor dos 

direitos sociais, assegurando aos cidadãos a prestação do direito postulado, bem como atuará, 

outrossim, intervindo na distribuição dos recursos, alocando-os de maneira correta, com o fito 

sempre de priorizar a concretização dos direitos fundamentais sociais, afastando, por 

conseguinte a aplicação da reserva do possível em nosso país. 

 

Assim, o poder judiciário surge como uma solução plausível para afastar a limitação 

imposta pela falácia da Reserva do Possível em nosso ordenamento jurídico, de modo que 

venha executar as políticas públicas, não implementadas pelos poderes responsáveis, bem 

como distribuir de maneira consciente os recursos públicos disponíveis, afim de que, ao 

menos, assegure à população um mínimo vital, suficiente para sobreviver dignamente em 

nosso país. 

 

Portanto, a reserva do possível ainda funciona como um subterfúgio para a não 

efetivação dos direitos sociais em nosso país por parte do Estado. No entanto, a ausência de 

recursos não pode ser encarada como uma barreira intransponível, na medida em que fora 
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apresentada uma solução viável para resolver a problemática da falta de recursos, que já vem 

sendo adotada pelos tribunais, qual seja, a distribuição correta dos recursos disponíveis, do 

modo a priorizar os Direitos Fundamentais, afastando o óbice da Reserva do Possível. 

 

Portanto, a concretização dos Direitos Sociais deve ser o objeto precípuo para a 

consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, pautado em assegurar as 

condições mínimas para viver com dignidade em sociedade. No caso do Estado brasileiro, os 

três poderes devem atuar em conjunto, com observância máxima na efetivação dos direitos 

sociais, afastando sempre falsas limitações impostas, possuindo como postulado o 

atendimento integral à tutela da dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 

 
O presente artigo científico tem como principal objetivo analisar a impossibilidade de revogação da Lei 

10.836/2004, que criou o Programa Bolsa Família (PBF). A metodologia de investigação empregada abrangeu 

aspectos qualitativos e quantitativos, com enfoque na revisão bibliográfica e documental. Em um primeiro 

momento, foram feitas algumas considerações acerca do programa e do direito à assistência social e seu 

enquadramento como um direito humano fundamental de segunda dimensão. Posteriormente, discorreu-se sobre 

o conceito de mínimo existencial, analisando os entraves do PBF, em especial, no que se refere a ser, de per si, 

garantidor de uma vida digna às famílias beneficiárias. Por último, foi dado particular enforque a proibição ao 

retrocesso social. As considerações finais apontam a impossibilidade de revogação da Lei em comento, na 

medida em que a criação do Programa Bolsa Família significa uma prestação positiva do Estado já concretizada, 

que garante a realização de alguns direitos fundamentais mínimos. Assim, é inconstitucional a medida tendente a 

abolir essa conquista, sem a criação de programas alternativos, compensatórios, pois significa um retrocesso 

social. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Programa Bolsa Família. Direito à Assistência Social. Mínimo existencial. Proibição ao 
retrocesso social. 
 

 

ABSTRACT 
 
 
This research paper aims to analyze the impossibility of repeal of 10.836/2004, which instituted the Bolsa 

Família Program (BFP). The methodology used included qualitative and quantitative research, focusing on the 

literature review and documentary aspects. Firstly, some considerations about the program and the right to social 

assistance and its environment as a fundamental human right of second dimension were made. Later, it talked 

about the concept of existential minimum analyzing barriers GMP in respect of itself to be a guarantor of a life 

worthy of the beneficiary households. Finally, there was a special hang ban social backlash. The conclusions 

point to the impossibility of revocation mentioned Law, in so far as the creation of the Bolsa Família Program 

means positive action by the State has already taken place, that ensures the achievement of some minimum basic 

rights. Thus, it is unconstitutional measure to abolish this achievement without creating alternative programs, 

compensatory, or supporting more rights because it means a social backlash. 
 

 

KEY-WORDS: Bolsa Família Program. Right to Social Assistance. Existential minimum. Ban social backlash. 
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O Programa Bolsa Família foi articulado como uma política pública em prol da 

materialização de alguns dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, quais sejam, erradicar a pobreza e a 

marginalização e, reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como, da garantia de 

alguns direitos fundamentais, entre os quais, à dignidade da pessoa humana, à assistência 

social, e o mínimo existencial. 
 
Levando em consideração tal anotação, este trabalho propõe-se a responder o seguinte 

questionamento: até que ponto pode o legislador infraconstitucional, voltar atrás, no que se 

refere ao Programa Bolsa Família (PBF), revogando a Lei 10.836/2004? 
 

O interesse pelo tema surgiu em 2011, quando realizei um estudo de caso no 

Município baiano de Pintadas, cujo principal objetivo foi fazer uma ponderação da 

participação do programa no desenvolvimento das famílias beneficiárias e, por conseguinte, 

seu reflexo em toda a região. No decorrer da investigação, foi possível conferir que o 

programa não estava contribuindo, de forma eficaz, para com o direito ao desenvolvimento 

naquela localidade, visto que, a maior parte da população do município sofria de algum tipo 

de privação, entre as quais, se destacaram a pobreza e a falta de emprego rentável. 
 

Por isso, naquele momento, defendi que o Programa Bolsa Família era uma política 

assistencialista e não de assistência social, uma vez que, torna as pessoas dependentes do 

Estado. Isto foi possível observar, em razão das famílias beneficiárias não terem expectativas 

de saírem do programa de forma sustentável. Ademais, gostariam de continuar sempre 

recebendo a renda repassada, razão pela qual, convivem com o medo de perdê-la. 
 

Desta forma, concluí que, para o PBF se tornar propulsor do direito ao 

desenvolvimento, era necessário, antes de qualquer coisa, torná-lo um direito garantido pelo 

Estado ao cidadão, o que resultaria na certeza e segurança de ter uma renda mínima, assim, as 

famílias não teriam mais que viver com o receio de “cortarem o benefício”. 
 

Um fato que retrata o que acabara de afirmar foi o que ocorreu em maio de 2013, 

quando boatos de que o governo iria cortar os benefícios levaram milhares de famílias a 

formarem filas nas lotéricas e nas agências da Caixa Econômica Federal para tentarem sacar o 

dinheiro, provocando filas enormes, tumultos e confusões em todo o país, principalmente, nos 

estados da Região do Nordeste e Rio de Janeiro. 
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Diante das situações apresentadas, o objetivo deste artigo é avaliar a impossibilidade 

de revogação da Lei nº 10.836/2004, que instituiu o Programa Bolsa Família, levando em 

consideração a proibição ao retrocesso social. 
 

É possível perceber a importância deste trabalho, na medida em que, poderá servir de 

base para, no futuro, reprimir a atuação governamental no sentido de revogar a lei que criou o 

Programa Bolsa Família, haja vista que, ao final deste trabalho, restará comprovado a 

impossibilidade deste ato, sem a criação de outro programa alternativo ou compensatório, ou 

ainda, mais amplo, capaz de manter os direitos mínimos já concretizados. 
 

Para tanto, serão feitas, inicialmente, algumas considerações sobre o Programa Bolsa 

Família, analisando como teve início no país, como está estruturado, e sua colocação como 

um benefício de assistência social. 
 

Em seguida, será abordado o direito a assistência social e sua natureza jurídica no 

âmbito externo, como direito humano, e interno, como direito fundamental, bem como, seu 

enquadramento na 2º dimensão dos direitos fundamentais. 
 

Será dada uma especial atenção a garantia do mínimo existencial e ao princípio da 

vedação ao retrocesso social, para, finalmente, ser analisada a importância dos institutos 

estudados como deveres e limites à atuação do Estado, em especial, do Poder Legislativo, na 

vedação da revogação da Lei que criou o Programa Bolsa Família. 
 

A abordagem teórico-metodológica empregada na investigação caracteriza-se pelo 

caráter quali-quantitativo, representado pela revisão bibliográfica e documental, com o marco 

referencial teórico, estruturado segundo conceitos, tais como: assistência social, mínimo 

existencial e vedação ao retrocesso social. Além disso, destaca-se também a enfoque 

empírico, construído por meio da utilização dos dados colhidos na pesquisa de campo 

realizada em 2011 no Município baiano de Pintadas, a qual foi sistematizada a partir de 

entrevistas semiestruturadas, totalizando 30 questionários, aplicados às famílias moradoras do 

município, sendo 50% na sede e na zona rural, respectivamente. 

 
 

2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

 

O Programa Bolsa Família é uma política pública de transferência direta de renda às 

famílias pobres e em extrema pobreza, instituído pela Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004 

e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/2004. 
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Nos termos do art. 4º do Decreto nº 5.209/2004, e seus incisos, os objetivos básicos do 

Programa Bolsa Família, em relação aos seus beneficiários, sem prejuízo de outros que 

venham a ser fixados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são: 

 
I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e 
assistência social; 

 
II - combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 

 
III - estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 
pobreza e extrema pobreza; 

 
IV - combater a pobreza; 

 
V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações 
sociais do Poder Público. (DECRETO nº 5.209/2004). 

 

 

O Bolsa Família é o resultado da unificação dos Programas de Garantia de Renda 

Mínima (PGRM), Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e Programa Auxílio-Gás. Atualmente, é 

regido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza em parceria com os 

Estados e Municípios. 
 

Trata-se de um programa de transferência direta de renda, com condicionalidades, que 

atende as famílias pobres e em extrema pobreza. As condicionalidades são os compromissos 

que as famílias assumem, consistem em participarem no acompanhamento de saúde e do 

estado nutricional dos filhos, matricularem as crianças na escola e acompanharem suas 

frequências. 
 

A renda repassada varia de acordo com a composição familiar e a renda da família. De 

tal modo, toda família que tem renda “per capita” mensal informada no Cadastro Único 

inferior a R$ 70 (extrema pobreza), recebe o Benefício Básico, no valor fixo de R$ 70. Além 

deste, toda família com renda mensal de até R$ 140 por pessoa (pobreza) e que tenham em 

sua composição filhos até 15 anos, recebem o Benefício Variável, no valor de R$ 32 por filho 

(até o limite de cinco filhos). Já, as famílias que tem filhos de 16 e 17 anos recebem o 

Benefício Variável Jovem (BVJ), no valor de R$ 38 por filho (até dois jovens). Existe, ainda, 

os benefícios para gestantes e nutrizes, no valor de R$ 32 por mês. (MDS, 2014). 
 

No entanto, o novo Decreto nº 8.232, de 30 de abril de 2014 garantiu um reajuste de 

10% a estes valores, que passam a surtir efeitos a partir de 1º de junho de 2014. Com a nova 

regulamentação, o Programa passará a acolher famílias que tenham renda mensal por pessoa 
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de até R$ 77 e famílias com renda per capita entre R$ 77,01 e R$ 154, desde que, nesse caso, 

haja crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes. 
 

A identificação das famílias com o perfil para participarem do programa é feita por 

meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo federal. Neste sentido, é 

interessante destacar que, o Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento que 

identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa 

ou de três salários mínimos no total, possibilitando conhecer a realidade dessas famílias, 

cabendo ao município a responsabilidade de inserção dos dados cadastrais das famílias no 

Cadastro único. 
 

O PBF possui três eixos principais, o primeiro deles é promover o alívio imediato da 

pobreza, através da transferência de renda. O segundo, diz respeito ao reforço para a 

concretização de direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social, por 

meio das condicionalidades, rompendo-se o ciclo intergeracional da pobreza. E, por último, 

em conjunto com as ações e programas complementares, de geração de emprego e renda, 

promover o desenvolvimento das famílias, de maneira que superem a situação de 

vulnerabilidade (MDS, 2014). 
 

No exercício financeiro de 2013 o Governo Federal repassou R$ 24.890.170,091,00 ao 

Programa Bolsa Família, para a transferência direta de renda, sendo em torno de 13,8 milhões 

de famílias beneficiárias. 

 
 

3 A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 
 

 

Existe na doutrina um grande debate acerca da conceituação de direitos fundamentais. 

Para alguns autores não existe diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, 

todavia, entendemos ser correta a distinção traçada entre estes importantes direitos. 
 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2001) os direitos fundamentais são 

considerados como aqueles reconhecidos pelo direito constitucional positivo e, portanto, 

delimitados espacial e temporalmente. Enquanto que, os direitos humanos, constituem as 

posições jurídicas reconhecidas na esfera do direito internacional positivo ao ser humano 

como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem jurídico-positiva 

interna. (SARLET, 2001, p. 11). 
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Assim, o referido autor conceitua, detalhadamente, direitos fundamentais como sendo: 

 

Aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 

constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade 

material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de 

disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as 

que, pelo seu objeto e significado, possam lhes ser equiparados, tendo, ou não, 

assento na Constituição formal (aqui consideramos a abertura material consagrada 

no art. 5º, § 2º, da CF, que prevê o reconhecimento de direitos fundamentais 

implícitos, decorrentes do regime e dos princípios da Constituição, bem como 

direitos expressamente positivados em tratados internacionais). (SARLET, 2001, p. 

11). 
 

 

Deste modo, é possível afirmar que o direito a assistência social foi elevado à 

categoria de direito fundamental, uma vez que, está previsto no texto da Carta Magna, no 

Título VIII que trata da ordem social, nos artigos 203 e 204. 
 

A assistência social engloba o sistema de seguridade social ao lado da saúde e 

previdência social. E, de acordo com o art. 203 da CRFB/1988, será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos: a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças 

e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
 

Assim sendo, a assistência social, além de formalmente, é materialmente 

constitucional, na medida em que, verifica-se que sua intenção é garantir a dignidade da 

pessoa humana, protegendo as pessoas mais vulneráveis, como os idosos, deficientes físicos, 

as famílias carentes, os desempregados, entre outros. 
 

Igualmente, o direito a assistência social pode ser classificado como direito 

fundamental em decorrência da cláusula aberta contida no art. 5º, § 2º, da Constituição da 
 
República Federativa do Brasil, “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. (CRFB/1988). 
 

Neste contexto, o direito a assistência social também é considerado um direito 

humano, pois foi protegido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos 
 
Humanos (1948), como se verifica nos artigos abaixo: 
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Artigo XXII - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 

acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 

sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade. 
 

Artigo XXV- 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si 

e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 

de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito 

a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do 

matrimônio, gozarão da mesma proteção social. (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos,1948, Web). 
 

 

Diante do exposto, conclui-se que a assistência social é um direito humano 

fundamental, visto que, além de estar explicitamente garantida na Constituição Federal, seus 

objetivos são materialmente constitucionais, além do que, é uma garantia internacional, 

ratificada pelo Brasil. 

 
 

4 DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O ENQUADRAMENTO DO 
 

DIREITO A ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEGUNDA DIMENSÃO 
 

 

Noberto Bobbio (2004) classifica os direitos humanos em diversas fases ou gerações, 

de acordo com o momento histórico em que nasceram, conhecendo os direitos civis e políticos 

como de primeira geração, os econômicos, sociais e culturais como de segunda geração e os 

direitos de solidariedade como de terceira geração. 
 

De outro lado, Willis Santiago Guerra Filho (2008) argumenta que é necessário fazer a 

distinção entre dimensões e gerações, sendo assim, mais certeiro falar-se em dimensões: 

 
Ao invés de “gerações” é melhor se falar em “dimensões de direitos fundamentais”, 

nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações 

anteriores não desaparecem com o surgimento das mais novas. Mais importante é 

que os direitos gestados em uma geração, quando aparecem em uma ordem jurídica 

que já traz direitos da geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os 

direitos de geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de 

forma mais adequada – e, consequentemente, também para melhor realizá-los. 

(GUERRA, 2008. p. 14). 
 

 

Apesar de considerarmos interessante relatar esta divergência proposta por renomados 

juristas, acreditamos ser irrelevante denominar-se de dimensão ou geração, visto que, o que 
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realmente interessa é o estudo do surgimento e fortalecimento dos direitos fundamentais ao 

longo da história. 
 

Nas palavras de André Ramos Tavares (2007), a existência de várias dimensões se 

justifica em razão da própria natureza humana, pois as necessidades do homem são infinitas, 

inesgotáveis, o que explica estarem em constante redefinição e recriação. Isto denota que, 
 
“não há um rol eterno e imutável de direitos inerentes à qualidade de ser humano, mas sim, ao 

contrário, apenas um permanente e incessante repensar dos Direitos”. (TAVARES, 2007, 

p.426). 

 

4.1. PRIMEIRA DIMENSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

 

Guerra Filho (2008) entende que a primeira geração é aquela em que aparecem as 

chamadas liberdades públicas, “direitos de liberdade”, ou seja, os direitos e garantias dos 

indivíduos a que o Estado omita-se de interferir em uma de suas esferas juridicamente 

intangíveis. (FILHO, 2008, p. 14). 
 

A primeira dimensão dos direitos fundamentais teve seu nascedouro na Revolução 

Francesa, baseada no lema da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e inspirou a Constituição 

Brasileira do Império de 1824 e, a primeira Constituição da República de 1891, as quais 

garantiam a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, sem qualquer restrição. 
 

Nesta época, vigorava o pensamento de Adam Smith da “mão invisível do mercado”, 

logo, a atuação do Estado estava reduzida, não podendo intervir na economia, limitando-se os 

seus poderes à garantia da lei e da ordem pública. 
 

Todavia, esta liberdade tutelava apenas o desenvolvimento econômico, não 

protegendo o ser humano dos abusos, assim, os direitos dos detentores de dinheiro e capital 

passaram a se sobrepor aos direitos humanos. 
 

É neste cenário, que se fez necessário reforçar a responsabilidade do Estado na 

promoção do equilíbrio, entre o crescimento econômico e os direitos sociais, surgindo, assim, 

os direitos de segunda dimensão. 

 
 

4.2. SEGUNDA DIMENSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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A segunda dimensão dos direitos fundamentais teve início após a Primeira Guerra 

Mundial, em função da desumana situação a que estava submetida à população pobre das 

cidades industrializadas. Portanto, trata-se de uma resposta ao capitalismo exacerbado, e 

alcança os direitos sociais, econômicos, e culturais. 
 

Tavares (2007) define os direitos de segunda dimensão como os direitos sociais, que 

objetivam oferecer os meios materiais imprescindíveis à efetivação dos direitos individuais. 
 
Aqui “o Estado passa de uma situação de isolamento e não-intervenção a uma situação 

diametralmente oposta”. (TAVARES, 2007, p.428 e 429). 
 

Esta dimensão influenciou as Constituições brasileiras de 1934, 1937, 1946, e 1967 e a 

Emenda de 1969. A título de exemplo, vejamos o que dizia as Constituições de 1934 e de 

1945: 

 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 – Art. 115 - A 
ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as 

necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. 
Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica. 

 
Parágrafo único - Os Poderes Públicos verificarão, periodicamente, o padrão de vida 
nas várias regiões do País. 

 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1946 - Art. 145 - A 
ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, 
conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. 

 
Parágrafo único - A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O 
trabalho é obrigação social. 

 

 

Neste contexto, o Estado passou a ser responsável pela realização da justiça social, por 

garantir à subsistência digna do homem, promover a igualdade, de modo a serem observados 

os direitos das minorias, compensando-se os desequilíbrios criados pelos mercados. 

 
 

4.3. TERCEIRA DIMENSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

 

Guerra Filho (2008) sustenta que na terceira geração concebe-se direitos cujo titular 

não é mais o indivíduo nem a coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso 

do direito dos povos ao desenvolvimento. (FILHO, 2008, p. 14). 
 

No mesmo sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009) entende tratar-se o direito 

de solidariedade um direito de terceira geração, no qual o desafio a ser alcançado não é mais à 

vida e à liberdade, e sim, a qualidade de vida e à solidariedade entre os seres humanos de 

 

177 



 
Revista Independência, v.01, n.01, p.169‐191, Jan./Jun. 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

todas as raças ou nações. O Autor destaca que entre os principais direitos de solidariedade 

estão, o direito ao desenvolvimento, bem como o direito à paz, ao meio ambiente, ao 

patrimônio comum da humanidade, entre outros. 
 

Neste contexto, percebe-se que o direito à assistência social, está inserido na segunda 

dimensão dos direitos fundamentais, visto que, trata-se de uma interferência do poder público, 

numa tentativa de diminuir as desigualdades sociais e seus efeitos negativos na sociedade 

brasileira. 

 
 

5 O MÍNIMO EXISTENCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

 

A Lei nº 8.742/93 que foi alterada pela Lei nº 12.435/2011, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social no Brasil (LOAS) estabelece em seu art. 1º que a 

assistência social é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos. 
 

A referida lei proclama, ainda, em seu art. 2º, parágrafo único, que, para o enfrentamento 

da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo 

mínimos sociais e o provimento de condições para atender contingências sociais, promovendo 

a universalização dos direitos sociais. 
 

Mínimo social, na concepção aqui abordada, significa o mesmo que mínimo existencial. 

Assim, nas palavras de Sarlet (2008) o mínimo existencial é todo o conjunto de prestações 

materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna, bem assim, o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais sociais, protegido contra toda e qualquer intervenção por 

parte do Estado e da sociedade. (SARLET, 2008, p. 38). 
 

Para o citado autor o “conteúdo essencial do mínimo existencial encontra-se diretamente 

fundado no direito à vida e na dignidade da pessoa humana”, portanto, abrange prestações 

básicas em termos de alimentação, vestimenta, abrigo, saúde ou os meios indispensáveis para 

a sua satisfação. Logo, mínimo existencial, não pode ser confundido com mínimo vital ou 

mínimo de sobrevivência, sendo que, estes últimos dizem respeito à garantia da vida humana, 

sem necessariamente abranger as condições para uma sobrevivência física em condições 

dignas, com certa qualidade. (SARLET, 2008, p. 34). 
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Do mesmo modo, Ricardo Lobo Torres (2007) conceitua o mínimo existencial: 

 

É direito protegido negativamente contra a intervenção do Estado e, ao mesmo 

tempo, garantido positivamente pelas prestações estatais. Diz-se, pois, que é um 
direito de status negativus e de status positivus, sendo certo que não raro se 

convertem uma na outra ou se coimplicam mutuamente a proteção constitucional 
positiva e negativa. (TORRES, 2007, p. 70). 

 

 

Logo, o mínimo existencial constitui um direito fundamental, posto que, sem ele, cessa a 

possibilidade de sobrevivência, cessando também as condições iniciais de liberdade, já que, 
 
“a liberdade de viver debaixo da ponte, não é liberdade”. Assim, a dignidade da pessoa 

humana e as condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo. 

(TORRES, 2008, p. 69). 
 

Neste contexto, Sarlet (2008) pondera que “a liberdade de conformação do legislador 

encontra seu limite no momento em que o padrão mínimo para assegurar as condições 

materiais indispensáveis a uma existência digna não for respeitado, isto é, quando o legislador 

se mantiver aquém desta fronteira”. (SARLET, 2008, p. 35). 
 

Diante desta conceituação, percebe-se que o Programa Bolsa Família foi criado com o 

objetivo de garantir o mínimo existencial às pessoas, uma vez que repassa uma renda mínima 

às famílias pobres e em extrema pobreza. 
 

Neste contexto, é notório que o programa tem contribuído na compra de materiais 

necessários à subsistência das famílias beneficiárias, principalmente, alimentos, materiais 

escolares, remédios, vestuários, como podemos conferir na Tabela 1 a seguir, que demostra os 

principais gastos com o dinheiro repassado pelo programa, elaborada em 2011, na pesquisa de 

campo realizada no município baiano de Pintadas. 
 

Tabela 1 - Principais gastos com o benefício do PBF. 

 

 Item Percentual (%) 
   

 Alimentos 76,66 
   

 Materiais escolares 46,66 
   

 Remédios 26,66 
   

 Vestuários 23,33 
   

 Calçados 23,33 
   

 Água 13,33 
   

 Energia 13,33 
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 Bujão/Gás 10 
   

 Outras opções 6,66 
   

Fonte: JESUS, 2011. 
 
 

 

Alguns depoimentos interessantes extraídos dos dados da referida pesquisa de campo, 

realizada com moradores do município, comprovam que o Programa Bolsa Família é uma 

conquista para estas pessoas. 

 
A.R.J., uma jovem de 30 anos, possui dois filhos na escola, contou “o dinheiro me 
ajuda a comprar comida, se não fosse ele passaria fome”. 

 

 

L. T. A., 27 anos de idade, possui um filho na escola, mãe solteira, expôs “houve 
um tempo, durante 8 meses que estava desempregada e sobrevivi apenas com esse 

dinheiro”. 
 

V. L. C., 31 anos, mora na zona rural do Município de Pintadas, relatou “tenho 2 

filhos na escola e trabalho arrumando casa de família, e eles só pagam R$ 100,00. O 
programa ajudou a melhorar as condições de minha família, pois na semana que não 

arrumamos trabalho nos viramos com esse dinheiro”. 
 

 

Entretanto, não é demais afirmar que, apesar do Programa Bolsa Família permitir às 

famílias pobres e em extrema pobreza, os rendimentos mínimos para suprirem suas 

necessidades vitais básicas, o que causa um impacto imediato na vida destas pessoas que, em 

muitos casos, não tinham se quer o que comer, ainda não é o suficiente para garantir uma vida 

digna. 
 

Portanto, não obstante o programa tenha significado uma conquista para às pessoas, no 

que diz respeito a concretização de alguns direitos sociais, em especial, o direito à 

alimentação, por si só não consegue garantir o mínimo existencial. 
 

Isto porque, como mencionado “mínimo existencial” compreende um complexo de 

benefícios capazes de garantir condições apropriadas de existência digna, assegurando direitos 

fundamentais básicos, entre os quais se incluem, a liberdade, os direitos sociais básicos, como 

uma renda mínima, educação fundamental, proteção integral da criança e do adolescente, 

saúde básica, moradia, alimentação, segurança e trabalho. 
 

Tal constatação, pode ser melhor explicada no discurso de Sarlet (2008): 
 

 

Não deixar alguém sucumbir à fome certamente é o primeiro passo em termos da 
garantia de um mínimo existencial, mas não é – e muitas vezes não o é sequer de 
longe – o suficiente. (...) Assim, a despeito de se endossar uma fundamentação do  
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mínimo existencial no direito à vida e na dignidade da pessoa humana, há que 

encarar com certa reserva (pelo menos nos termos em que foi formulada) a distinção 

acima referida entre um mínimo existencial fisiológico e um mínimo sociocultural, 

notadamente pelo fato de que uma eventual limitação do núcleo essencial do direito 

ao mínimo existencial a um mínimo fisiológico, no sentido de uma garantia apenas 

das condições materiais mínimas que impedem seja colocada em risco a própria 

sobrevivência do indivíduo, poderá servir de pretexto para a redução do mínimo 

existencial precisamente a um mínimo meramente “vital” (de mera sobrevivência 

física). De outra parte, até mesmo a diferença entre o conteúdo do direito à vida e da 

dignidade da pessoa humana, que, a despeito dos importantes pontos de contato, não 

se confundem, poderá vir a ser negligenciada. Convém destacar, ainda nesta quadra, 

que a dignidade implica uma dimensão sociocultural e que é igualmente considerada 

elemento nuclear a ser respeitado e promovido, razão pela qual prestações básicas 

em termos de direitos culturais (notadamente no caso da educação fundamental) 

estariam sempre incluídas no mínimo existencial como, de resto – e mesmo por 

vezes seguindo uma fundamentação política e filosófica liberal – já vinha também 

sustentando importante doutrina nacional. (SARLET, 2008, p. 35 e 37). 
 
 

Assim, averígua-se que a renda transferida é insuficiente para garantir todos estes 

direitos indispensáveis a uma vida com dignidade. Ademais, não se pode considerar a renda 

repassada pelo programa como uma renda mínima, uma vez que, está aquém de um salário 

mínimo, fixado nacionalmente, e estabelecido na própria Constituição Federal como o 

rendimento capaz de atender as necessidades vitais básicas da pessoa e de sua família. 
 

Entretanto, defender o aumento do benefício ao patamar de um salário mínimo, seria 

uma falha tentativa de resolver o problema da pobreza no Brasil, pois sabe-se que na atual 

conjuntura os cofres públicos não têm capacidade financeira para financiar todas estas 

prestações, sem uma contrapartida por parte do beneficiado. É justamente por este motivo, 

que se passou a sustentar a colocação dos direitos sociais a prestações sob o que se denominou 

chamar de “reserva do possível”. 

 
 

Com efeito, argumenta-se que as prestações necessárias à efetivação dos direitos 

fundamentais dependem sempre da disponibilidade financeira e da capacidade 

jurídica de quem tenha o dever de assegurá-las. Por conta de tal objeção, sustenta-se 

que os direitos a prestações e o mínimo existencial encontram-se condicionados pela 

assim designada “reserva do possível” e pela relação que esta guarda, entre outros 

aspectos, com as competências constitucionais, o princípio da separação dos 

Poderes, a reserva de lei orçamentária, o princípio federativo. (SARLET e 

FIGUEIREDO, 2007, p. 186). 
 
 

Incumbe destacar que a desigualdade, a exclusão social e o desemprego no Brasil é um 

problema histórico, difíceis de serem revertidos, por conseguinte, deve ser um objetivo 

perseguido em longo prazo. 
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Neste sentido, pensando em uma porta de saída para este problema, Vanessa 

Cavalcanti e Bárbara Caldeira (2010) salientam a importância da escolarização como 

mecanismo essencial, na promoção do desenvolvimento individual e na ruptura da pobreza. 

As autoras sustentam que a educação é um dos maiores responsáveis e promotores da 

legitimação do capital cultural dos grupos sociais. (CALVACANTI; CALDEIRA, 2010). 
 

De fato, a aprendizagem é imprescindível a consolidação dos direitos sociais e, o 

direito a educação, ao lado da família, têm sido uma das finalidades principais do Programa 

Bolsa Família. No entanto, como bem colocado pelas pesquisadoras: 

 

 
Garantir a presença das crianças e adolescentes na escola por um período do dia 

pode ser caracterizado como primeiro passo no processo de acesso à educação 

dessas meninas, meninos e adolescentes. Todavia, esses elementos não se 

caracterizam como metas a curto prazo e sim a longo prazo, haja vista a 

complexidade do processo educacional. Significa, portanto, que o programa não 

possui nos primeiros anos de sua existência uma visão de futuro para que se 

interrompa o ciclo intergeracional da pobreza. (CALVACANTI; CALDEIRA, 2010, 

p. 224). 
 
 

Ademais, é importante relembrar que outro aspecto que impede o programa de ser, de 

per si, garantidor de uma vida digna é o fato das famílias conviverem com o medo de perdê-lo 

de forma repentina, sem que tenham obtido meios de manter seu próprio sustento. Isto se 

justifica, pois, a maioria das pessoas acham que o responsável pela sustentação do mesmo é o 

Partido Político do Trabalhadores (PT). De tal forma, acreditam que o programa é uma 

política de governo e não uma ação estatal, sendo, por conseguinte, provisório, podendo ser 

alterado conforme a situação política. 
 

Inclusive, esta é a crítica que alguns autores fazem ao PBF, defendendo que se trata de 

uma política assistencialista e não de assistência social. Como por exemplo, Martins de Moura 

(2007), para ele o programa é uma política de marketing governamental, com fim eleitoreiro, 

sendo a principal causa da reeleição do presidente Lula em 2006, “visto ter permitido difundir 

a ideia de que esse é um governo que faz pelos pobres mais do que qualquer outro que o 

antecedeu na história do país”. (MOURA, 2007, p. 119). 
 

O autor fala a partir da experiência de outros pesquisadores e críticos, que ao contrário 

do que o governo afirma, o PBF é meramente assistencialista, tornando os beneficiários 

dependentes do estado e, sem capacidade de prover o seu próprio sustento. (MOURA, 2007, 

p. 121). 
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A crítica é válida, pois é perceptível que às famílias beneficiárias muitas vezes se 

tornam dependentes do PBF, e não vislumbram a possiblidade de sobreviverem sem o mesmo, 

pois não entendem que o programa é um meio de estimulá-las a emancipação social. É 

possível verificar esta observação na TABELA 2: 

 
 

Tabela 2 - Satisfação das famílias, expectativas e planos de saída sustentável do PBF 
 

Perguntas 
Sim Não 

(%) (%)  

O PBF ajudou a melhorar as condições de sua família? 100 0,0 
   

O valor do benefício é suficiente para suprir todas as necessidades da família? 13,33 86,66 
   

Você gostaria de sustentar sua família sem necessidade do PBF? 23,33 76,66 
   

Você acha que poderá futuramente garantir o sustento de sua família sem necessitar do 
33, 33 66,66 

PBF?   

Fonte: JESUS, 2011.   

 

Nota-se que, realmente às famílias têm ficado acomodadas com o programa, não 

compreendendo que o dinheiro transferido é apenas um meio de estimulá-las à emancipação 

social. Isto fica claro, quando vemos na Tabela 02 que 76,66% dos entrevistados afirmaram 

não ter o desejo de prover seus próprios sustentos sem se sujeitarem ao programa. Constata-se 

o mesmo na fala da senhora JSP, de 44 anos, residente na zona rural do município de 

Pintadas, “Tenho vontade de ficar sempre recebendo o Bolsa Família, porque ajuda bastante, 

mas sei que não é para toda vida, um dia vai cortar”. (JESUS, 2011, p. 12). 
 

Outro dado que reforça o grau de dependência ao Programa, é o fato de 66,66% das 

famílias não terem expectativa de no futuro possuírem condições de gerarem suas próprias 

rendas, garantindo desta forma os seus sustentos. (JESUS, 2011, p. 12). 

 
 

No entanto, ainda que tenha pontos negativos, que não poderiam passar despercebidos, 

não se pode negar que o PBF propicia direitos fundamentais básicos, sem os quais a vida 

humana restaria inviável, podendo ser considerado o primeiro passo à garantia de um mínimo 

existencial. 

 
 

5 A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 
 

 

5.1. CONCEITO 
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Nos ensinamentos de Ingo Sarlet (2009), a proibição de retrocesso é um princípio 

constitucional implícito, já que não foi expressamente consagrado na constituição, mas se 

encontra referido ao sistema constitucional como um todo, incluindo no sistema internacional 

de proteção dos direitos humanos, como bem atesta o dever de progressividade na promoção 

dos direitos sociais e sua correlata proibição de regressividade. (SARLET, 2009, p. 126). 
 

De acordo com o referido autor, em sentido amplo, a proibição do retrocesso constitui 

toda e qualquer forma de proteção de direitos fundamentais em face de medidas do poder 

público, em especial, do legislador e do administrador, que tenham por escopo a supressão ou 

mesmo restrição de direitos fundamentais. (SARLET, 2009, p. 121). 
 

Contudo, no campo dos direitos sociais, a proibição ao retrocesso é ainda mais 

perceptível, principalmente, quando se trata de alterações legislativas que afetam um 

determinado nível de concretização de tais direitos, visto que, atua como proteção da 

dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. (SARLET, 2009, p. 124). 

 

Para ele, a questão fundamental que se coloca neste contexto específico da proibição 

do retrocesso é a de saber, se e até que ponto pode o legislador infraconstitucional, voltar atrás 

no que tange a concretização dos direitos fundamentais sociais, assim como, dos objetivos 

estabelecidos pelas constituições em matéria de promoção da justiça social, designadamente 

no âmbito das normas impositivas de programas, fins e tarefas na esfera social. (SARLET, 

2009, p. 128). 

 
Resulta perceptível, portanto, que a proibição de retrocesso atua como baliza para a 

impugnação de medidas que impliquem supressão ou restrição de direitos sociais e 

que possam ser compreendidas como efetiva violação de tais direitos, os quais, por 

sua vez, também não dispõem de uma autonomia absoluta no sistema constitucional, 

sendo, em boa parte e em níveis diferenciados, concretizações da própria dignidade 

da pessoa humana. Assim, na sua aplicação concreta, isto é, na aferição da 

existência, ou não, de uma violação da proibição de retrocesso, não se poderiam 

dispensar critérios adicionais, como é o caso da proteção da confiança, da dignidade 

da pessoa humana e do correlato mínimo existencial, do núcleo essencial dos 

direitos fundamentais sociais, da proporcionalidade, apenas para citar os mais 

relevantes. (SARLET, 2009, p. 126). 

 

Outrossim, J. J. Gomes Canotilho (2003) defende que: 
 

 

O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo 

essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas 

deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer 
medidas que, sem a criação de esquemas alternativos ou compensatórios, se 
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traduzam na prática em uma anulação, revogação ou aniquilação pura e simples 
desse núcleo essencial. (CANOTILHO, 2003, p. 340). 

 
 

O referido autor salienta que a proibição ao retrocesso social também tem sido 

designada como proibição de “contra-revolução social” ou da “evolução reaccionária”. O que 

significa dizer que os direitos sociais e econômicos, uma vez obtido um determinado grau de 

realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito 

subjectivo. (CANOTILHO, 2003, p. 338). 
 

Assim, apesar da proibição de retrocesso social nada poder fazer contra as recessões e 

crises econômicas, o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos, em 

clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito 

econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito 

da dignidade da pessoa humana. (CANOTILHO, 2003, p. 339). 
 

Canotilho (2003) enfatiza, ainda, que o princípio em analise constitui um limite 

jurídico do legislador, pois este não pode violar o núcleo essencial já realizado, certo que, sua 

violação importará a sanção de inconstitucionalidade relativamente ao ato que tenha 

aniquilado um direito social já conquistado, sem a criação de outros projetos alternativos ou 

compensatórios, “sobretudo, quando o núcleo essencial se reconduz à garantia do mínimo de 

existência condigna inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana” (CANOTILHO, 
 
2003, p. 340). 
 

Além dos referidos autores, Luís Roberto Barroso (2009) sublinha que a vedação do 

retrocesso propõe que se possa exigir do poder judiciário a invalidade de revogação de 

normas que, concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja 

acompanhada de uma política substitutiva ou equivalente. “Isto é: a invalidade, por 

inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma norma infraconstitucional concessiva de 

um direito, deixando um vazio em seu lugar”. (BARROSO, 2009, p. 381). 

 
 

5.2 A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF 
 

 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental no 

recurso extraordinário nº 581.352, de relatoria do Min. Celso de Mello, entendeu que o Estado 

de Amazonas tem o dever de ampliar e melhorar o atendimento de gestantes em maternidades 
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estaduais, pois se trata de uma assistência materno-infantil, obrigação esta, resultante de 

norma constitucional. 
 

O STF fundamentou sua decisão, principalmente, baseando-se na preservação do 

mínimo existencial e na proibição ao retrocesso social, como se verifica nos fundamentos da 

própria decisão, abaixo transcritos: 

 
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo 

artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira 

e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de 

fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 

pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). 
 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo 

Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 
 

(...) Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro 
parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. 

 
Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já 
alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. 

 
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social reproduz, no 
processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos  
sociais  de  natureza  prestacional  (como  o  direito  à saúde),  impedindo, em 

consequência,  que  os  níveis  de  concretização  dessas prerrogativas,  uma vez 

atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo 

inocorrente  na  espécie  –  em  que políticas  compensatórias  venham  a  ser 

implementadas pelas instâncias governamentais. (Grifo nosso). (STF, 2013, Web). 
 

 

Outra recente decisão sobre o tema, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº 

598212, em março de 2014, no qual a Colenda Corte, reconheceu a omissão do Estado do 

Paraná na criação e implantação da Defensoria Pública na comarca de Apucarana/PR. No 

acórdão o Supremo argumentou que a referida omissão desobedecera certos parâmetros 

constitucionais, entre os quais se destacam, a proibição ao retrocesso social, proteção ao 

mínimo existencial, além da, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso. (STF. 

2014, Web). 
 

Além dessas, podemos relembrar também a decisão prolatada no Agravo Regimental nº 

639337, que determinou ao Município de São Paulo a obrigação de matricular crianças de até 

cinco anos em unidades de ensino infantil próximas de sua residência ou do endereço de 
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trabalho de seus responsáveis legais, sob pena de multa diária por criança não atendida, com 

fundamento, também, na proibição do retrocesso social. 

 
A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO  
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO  
PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. 

 

 

- O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais 
de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão 
ou pela formação social em que ele vive. 

 
- A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do 

Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança 

pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais 

individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais 

prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou 

suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após 

haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los 

efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 

preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os 

direitos sociais já concretizados. (STF, 2011, Web). 
 

 

Para concluir, vale citar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1946/DF, 

considerada uma das primeiras a tratar sobre o tema, no qual o Plenário decidiu dar ao art. 14 

da Emenda Constitucional nº 20/98, o qual estabelece que “O limite máximo para o valor dos 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição 

Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)”, interpretação conforme à 

Constituição, excluindo-se sua aplicação o salário da licença gestante, a que se refere o art. 7º, 

inciso XVIII, da Constituição Federal. Sustentando que, à falta de norma constitucional 

derivada, revogadora do art. 7º, XVIII, e a pura e simples aplicação do art. 14 da E.C. 20/98, 

implicaria em retrocesso histórico. (STF, 2003, Web). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 

Em face do exposto, resta indene de dúvidas, que a assistência social é um direito 

humano fundamental, visto que garantida constitucional e internacionalmente. Por outro lado, 

o Programa Bolsa Família compõe uma política pública que visa garantir a efetivação do 

direito à assistência social, não obstante todos os limites do mesmo, entre os quais se 

destacam, sua utilizado como uma política de governo e a dependência gerada nos 

beneficiários. 
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Neste sentido, verificou-se que apesar do programa não garantir o mínimo existencial, 

em razão da renda transferida ser insuficiente para garantir todos direitos indispensáveis a 

uma vida digna, ele representa uma grandiosa conquista para as pessoas que não tinham 

acesso, nem mesmo, a alguns direitos fundamentais básicos, como alimentação e educação 

fundamental, podendo ser considerado, assim, o primeiro passo à garantia de um mínimo 

existencial. Deste modo, o legislador não poderá revogar, pura e simplesmente, a Lei 

10.836/2004 que concedeu o direito ao Programa Bolsa Família, pois isto representaria um 

retrocesso social. 
 

Outrossim, deve-se considerar o programa em tela constitucionalmente garantido, uma 

vez em que trata-se de uma medida tendente a garantir direitos sociais, em especial, à 

assistência social, já realizado através de um ato legislativo. Tal constatação significa que será 

inconstitucional a medida tendente a abolir a lei em comento, sem que a revogação seja 

acompanhada de uma política substitutiva ou equivalente. 
 

Nesta linha, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que como evidenciado 

vem defendendo que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, não é possível que 

sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão, sob pena de significar um 

retrocesso histórico. 
 

Constata-se que a proibição do retrocesso social tem significado um obstáculo 

constitucional à frustração e ao inadimplemento, pelo poder público, de direitos prestacionais, 

impedindo que, uma vez atingido certos níveis de concretização de direitos fundamentais, 

estes venham a ser suprimidos. 
 

Esta tese, da irreversibilidade de direitos fundamentais, é blindada também por 

renomados juristas como J. J. Canotilho, para quem a proibição do retrocesso social limita a 

reversibilidade de direitos adquiridos, e constitui um limite jurídico, notadamente, para o 

legislador. 

 
 

Assim, “a liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm 

como limite o núcleo essencial já realizado, sobretudo quando o núcleo essencial se reconduz 

à garantia do mínimo de existência condigna inerente ao respeito pela dignidade da pessoa 

humana”. (CANOTILHO, 2003, p. 340). Por conseguinte, se com o PBF ainda não se atingiu 

o grau de concretização desejável à garantia da dignidade da pessoa humana, imagine sem 
 
ele? 
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Diante de tudo o que foi exposto, ressalta-se que, apesar da impossibilidade de 

revogação da lei que criou o Programa Bolsa família, é imprescindível apontar a necessidade 

de uma reforma legislativa, uma vez que, da forma que está estruturado não está atingindo 

seus principais objetivos, previstos no 4º do Decreto nº 5.209/2004. 
 
Neste sentindo, apesar de ainda tímida e precoce a ideia, sugere-se a mudança da 

administração do programa, deixando de ser gerido pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Pobreza e passando a ser administrado pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social, como acontece com o Programa de Prestação Continuada (BPC), o que 

evitaria sua utilização como uma política de governo, e desta forma, o medo das famílias em 

perdê-lo. 
 

Isso se justifica, pois, sendo os municípios os principais responsáveis pelo cadastro das 

famílias beneficiárias, o qual sofre forte influência política, facilita-se o emprego do programa 

para fins eleitoreiro, e com isto, tem-se o uso indevido do mesmo, acarretando fraudes, entre 

as quais, destaca-se o cadastramento de famílias que não estão nas condições exigidas, de 

pobreza e extrema pobreza. 
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DA ÁGORA À CIBERDEMOCRACIA: EXPRESSÕES DA PARTICIPAÇÃO 
 

POLÍTICA E DO ESPAÇO PÚBLICO 
 

Shayana Busson¹ 
 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho faz um breve apanhado histórico da Antiguidade à Modernidade de conceitos como espaço 

público e participação política, teorizado pelos autores clássicos Hannah Arendt e Karl Marx. Em um 

segundo momento, nos referimos às novas tendências na concepção desses fenômenos lançadas na era da 

internet, a partir da discussão do livro Ciberdemocracia, do autor contemporâneo, Pierre Lévy. 

Intentamos refletir sobre alguns pontos apropriados entre os modelos, formas e significância da esfera 

pública e participação política, desde a Grécia antiga aos dias atuais, correlacionando algumas teorias de 

antes e depois da internet. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço público. Política. Internet. 
 

 

ABSTRACT 

 
This paper provides an overview of the historical concept of public space theorized by Hannah Arendt 

and Karl Marx. In a second step, we refer to the new trends in the design of public space was released on 

the internet, from the book discussion cyberdemocracy, the author's contemporary classic, Pierre Lévy. 

We would want reflect on some appropriate points between the models, forms and concepts of the public 

sphere, from ancient Greece to the present day, correlating ideas of classical authors, for his outstanding 

writings on political activity of individuals in society. 

 

KEY-WORDS: Public space. Politics. Internet 
 
 
 
 

ASPECTOS DA POLÍTICA EM ARENDT 
 

 

Para ponderar sobre a relação humana com a política a autora Hannah Arendt 

(1958) resgatou alguns aspectos da história ocidental grega desde a fundação da pólis
1
 

até a era moderna, e dessa forma concluiu que ainda hoje a fundação da pólis grega é a 

expressão mais loquaz dos “corpos políticos” existentes. 
 

Na antiguidade grega era possível entender uma clara distinção entre a esfera 

pública e a esfera privada. O lar e a família representavam ambientes absolutamente 

 
1
 Após a desintegração do sistema gentílico durante o período Homérico (XII- VIII a.C) muitas tribos se 

aglomeraram em vilarejos que constituíram as primeiras cidades-estado (pólis). Basicamente a pólis era 
formada pela acrópole (templo), pelo asty (mercado de trocas) e pela ágora (local de reuniões públicas-
assembleias). Para o historiador José Jobson de Arruda (1979), o que definiu as cidades –estado foi a 
criação de instituições de governo e a participação de diferentes grupos. 

 

192 



 

 

 

particulares, mas a polis era pública, ambiente para discussões políticas. O espaço 

público, à época da fundação das cidades-estados, representava o local onde os 

interesses e decisões eram disputados exclusivamente através do discurso, das palavras, 

e da persuasão, e não mais através da força e violência. Ele era o espaço que, quando 

não estivesse obscurecido, tinha como função, como Arendt observou, iluminar a 

conduta humana, permitindo a cada um mostrar, para o melhor e para o pior, através de 

palavras e ações, quem é e do que é capaz. O espaço público era a arena política e 

estava ocupada por homens livres, isto é, homens que não se encontravam sujeitos ao 

labor, ou presos às condições de mera sobrevivência, portanto homens com tempo para 

participar da vida pública. 
 

Outra característica dos gregos é pensarem a política como uma atividade de 

coragem, amor e nobreza, que transcendia o processo biológico da vida e definia-se na 

tentativa de imortalidade dos homens. Somente através da ação discursiva o homem 

poderia iniciar uma espécie de “segundo nascimento” (ARENDT, 1958, p. 189), 

deixando sua marca duradoura na passagem pelo mundo. O conceito de ação para 

Arendt estrutura-se exatamente na ideia de iniciativa, espontaneidade, e 

imprevisibilidade, o que distingue uns homens de outros e dos animais seria, portanto a 

capacidade de agir com espontaneidade e liberdade. O homem que por desinteresse ou 

por ser escravo não agisse e/ou participasse da esfera pública, não era “inteiramente 

humano” (ARENDT, 1958, p.48). 
 

É nesse período cunhada a palavra idhiótis derivada do grego antigo e traduzida 

para o latim como idiota, para designar pejorativa e jocosamente pessoas que se 

abstinham de participar da vida pública em reuniões ocorridas na ágora. Também se 

deve ressaltar que no momento de estabelecimento das polis gregas e de 

desenvolvimento da ágora é que o filósofo Aristóteles, através do conceito de bio 

politikos tratará de discernir o homem dos outros animais, sobretudo por sua capacidade 

de envolvimento e atuação política (JAEGER, 1994). Por ora ainda muitos gregos 

criaram e passaram a idolatrar a deusa Peitho, deusa da sedução e persuasão, lhe pediam 

o dom da oratória, virtude que se tornou relevante para as discussões públicas e 

permanentes da ágora. 
 

Ainda de acordo com Arendt, a era moderna será um marco divisório para a 

representação dos sentidos da esfera pública, pois ela inaugura uma concepção e 

estruturação inédita de espaço público, quando, tanto público quanto privado se diluem 
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em uma coisa só, a chamada esfera social. Nesse sentido, o social passa a prevalecer 

sobre o político, o que é uma perda, pois para os gregos política
2
 é aquilo que o homem 

realiza para além de suas necessidades, de sua constituição familiar e sobrevivência, é a 

ação (praxis) e discurso (lexis), como penetrar numa espécie de segunda vida, e, é a 

única coisa essencialmente humana, que nos distingue. Já o conceito de social é romano 

e indica apenas a associação natural das pessoas, a companhia natural, tal como os 

animais que vivem em grupos. “Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de 

organização política é diretamente oposta a essa associação natural [...] o surgimento da 

cidade-estado significava que o homem recebera o seu bio politikos
3
” (ARENDT, 1958, 

p.33). 
 

Cumpre registrar que vários fatores influenciaram na construção do paradigma 

de constituição do espaço político na vida pública da sociedade civil moderna. Tem 

centralidade o surgimento das ciências sociais, da estatística, da propriedade privada, da 

monarquia, o aumento populacional, a economia doméstica (transformada em economia 

política) e a reflexão de alguns intelectuais do modernismo (o contrato de Rousseau, por 

exemplo). Esses acontecimentos contribuíram significativamente para terminar com as 

diferenças que existiam entre esfera pública e esfera privada, colocando tudo no patamar 

da esfera social, pois suplantaram o antigo espírito de disputas individuais típico da 

esfera pública grega. Como visto, o homem grego fazia dos seus debates e da sua 

contribuição para a esfera pública um ideal de imortalidade, por isso, ele procurava se 

destacar e se distinguir individualmente com discursos e ações, buscando sempre inovar 

e tornar-se inconfundível. Acontece que no decorrer da modernidade o caráter grego 

individual do homem político se perde e dá lugar a uma esfera pública (mais tarde 

chamada de social) repleta de homens preocupados em seguir normas e comportamentos 

sociais, burocráticos, conformistas, e de acordo com o aceito e esperado. 

 

 

Com uma compreensão bastante crítica das mudanças que se processaram ao 

longo da história da esfera pública e de participação política, Arendt (1958) afirma que 

no mundo moderno a esfera política e pública se tornara apenas uma função da 

sociedade e uma forma de prosseguir com a manutenção da vida. A diluição entre 

 
2
 Atualmente, muitos autores, até mesmo os clássicos retratam o conceito de política distante da 

concepção originalmente grega, como uma reflexão sobre as coisas do Estado, da cidade, de governos. 
Cf. BOBBIO (2000) 
3
 Ver também (JAEGER, 1994, p. 144) 
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público (político) e privado alterou o significado da vida, pois tornou o cidadão igual ao 

indivíduo, e a suposta igualdade entre os pares da sociedade uma forma autêntica de 

conformismo, pois ninguém mais visa buscar o diferencial, somente o igual. 
 

A imposição de inúmeras regras para a participação e a formalização de uma 
 

“sociedade de iguais”, requisitos típicos da era moderna, espera que os membros 

tenham o tipo ideal de comportamento político, e com isso se aboliu a liberdade, a “ação 

espontânea e a reação inusitada [...] a suposição é de que os homens se comportam ao 

invés de agir em relação uns aos outros” (ARENDT, 1958, p.51). 
 

A invenção da esfera social, em prol da esfera pública, política e privada 

permitiu que assuntos como a mera sobrevivência fossem admitidos em praça pública, 

pois assuntos políticos se resumiram a tolas defesas de propriedades e de interesses 

privados. 
 

A autora critica a ilustração do conformismo, travestida de padrões de 

comportamentos políticos burocráticos que negam a opinião espontânea, tendência já 

verificada desde o século XVIII. A partir da modernidade o espaço público se torna 

burocrático e elitista, ainda que sob as várias formas da democracia, seus acessos ficam 

cada vez mais reservados aos salões, clubes e parlamentos. 

 
 

 

ASPECTOS DA POLÍTICA EM MARX 
 
 

 

Sob um outro ponto de vista, Karl Marx olhará para a modernidade mostrando 

como o modo de produção é capaz de distanciar o homem do valor atribuído a si 

mesmo, coisificando-o, e fazendo de sua própria vontade e desejo político um 

mecanismo de reprodução capitalista. Para ele, o homem alienado que produz as coisas 

sob a engrenagem do Capital, oculta o seu papel de sujeito da história, de elemento 

dinâmico na sociedade, minimizando a atividade política à relação entre eleitor e eleito, 

Estado e cidadão (MAAR, 1994). Portanto, se o homem grego reconhecia na política 

um ideal de vida louvável, e atuava com espontaneidade e iniciativa visando a 

emancipação de suas ideias dentro do espaço público, o homem moderno de Marx está 

envolto nas funções de reprodução do trabalho capitalista que alienam sua existência e 

desvalorizam por completo seus sentidos políticos. 
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A respeito dessa alienação política, no entanto, o livro Manifesto do Partido 

Comunista abre uma ressalva salientando a existência de dois tipos de classe: a classe 

em si e a classe para si. A classe em si é aquela que aceita a subordinação e naturaliza 

seus sofrimentos de classe. Já a classe para si seria aquela que busca sua identidade 

política, une-se a uma organização e tem consciência de seus interesses (MARX; 

ENGELS, 2008). Na Ideologia Alemã ainda refere-se aos indivíduos isolados pela 

concorrência, que só formariam uma classe na medida em que “têm que travar uma luta 

comum contra outra classe; de resto, contrapõem-se de novo hostilmente uns aos outros, 

em concorrência” (MARX; ENGELS, 1983). 
 

Em síntese dizemos que o biopolitikus grego, observado por Arendt, na 

modernidade vista por Marx, estaria ora confinado a alienação do trabalho capitalista, 

ora necessitado de consciência de classe para se manifestar. 
 

Na passagem da idade média para a idade moderna, Marx expressa que o Estado 

atuou reprimindo os interesses gerais em detrimento das particularidades (e é assim que 

o Estado se estabelece como universalidade); para o filósofo, a revolução política da 

idade média à moderna aboliu o caráter político da sociedade civil. No período moderno 

as atividades civis mergulharam numa significação puramente individual, e o assunto 

público se tornou assunto geral de cada indivíduo, transformando a política numa 

função geral. “A sociedade feudal foi dissolvida no seu elemento básico: no homem; 

mas, no homem que constituía o seu real fundamento: no homem egoísta[...] este 

homem é agora base e pressuposto do Estado político” (MARX, 1964, p. 61). 
 

Isto é, Marx chama de “emancipação da esfera política” as transformações 

ocorridas na passagem do período medieval ao moderno, indicando muitas 

contradições, pois, essas transformações foram capazes de separar o cidadão genérico 

do homem privado, fazendo com que os interesses universais dos homens fossem 

reprimidos e condensados nos interesses particulares dos cidadãos. É por este 

mecanismo que a esfera do Estado aparece falsamente como lugar do universal, 

obscurecendo sua face de defensora dos interesses particulares. 
 

Enquanto Arendt (1958) sugere um empenho histórico que resgate as virtudes 

gregas como forma de invocar o sentido político na vida dos sujeitos, Marx insinua que 

para chegarmos ao alcance de uma verdadeira democracia, precisaríamos a priori alterar 

concretamente as relações entre Estado e sociedade, resolver a dicotomia entre os 

interesses egoístas dos indivíduos e o caráter social da vida política, suplantando o 
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problema da alienação que existe no afastamento entre esfera política e esfera civil. 

Nesse sentido, o sufrágio universal seria aquele instrumento que confere existência 

política a todos os membros da sociedade e elimina o político como categoria separada. 

Marx, portanto concebe um sentido prático à busca por ideais democráticos ora 

desfeitos ao longo da idade moderna. Mas, não bastaria para ele exercer a crítica, é 

necessário a práxis, a execução de tarefas que proporcionem as mudanças. Há que se 

dizer que mais tarde Marx irá abandonar o termo democracia e adotar o termo 

comunismo, pois para ele não bastaria fundar uma nova democracia, é necessário 

reorganizar totalmente a sociedade (GIDDENS, 1990). 
 

As ideias de Marx e Arendt trazem sem dúvida, aspectos elucidativos da 

história, filosofia e concepção de espaço público e da participação política, e mesmo 

dentro de seus contextos temporais apresentam muitas contribuições para o debate atual 

a esse respeito. Nosso trabalho visa portanto avaliar, em um sentido mais comparativo, 

o funcionamento do espaço público na atualidade, sobretudo a partir da rede mundial de 

computadores, em que medida as análises desses autores podem ser consideradas para 

nossa avaliação contemporânea. 
 

Vemos que a internet tem se tornando um ambiente cada dia mais concebido a 

partir de suas capacidades de emancipação política, com possibilidades múltiplas de 

articular movimentos sociais, divulgar ações de solidariedade, formular redes de 

contestação, fixar debates públicos, enfim, nessa perspectiva de uma ressignificação da 

tecnologia, numerosos intelectuais, mixando teorias da comunicação e ciências sociais 

têm dedicado estudos esmiuçadores sobre as capacidades políticas da rede virtual. 
 

Apesar da existência de diversos intelectuais que destacam o aspecto político da 

internet, nosso presente trabalho se detém ao ponto de vista desenvolvido pelo autor 

Pierre Lévy (2002), especificamente em seu livro Ciberdemocracia, no tocante ao 

argumento central sobre desenvolvimento de uma nova esfera pública com o advento da 

internet e o correlativo aumento de uma discussão cidadã a nível mundial. Embora o 

autor não se atenha fundamentalmente a conceitos, história e filosofias sobre espaço 

público, tal como Arendt e Marx, o mesmo oferece subsídios do contexto geral e das 

atuais tendências do espaço público na era da internet. 

 
 

 

ASPECTOS DA CIBERPOLÍTICA EM LÉVY 
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Lévy parte da ideia de um espaço público mundial deflagrado pela internet para 

propor um governo eletrônico planetário com bases na participação de parlamentares, 

instituições, organizações sociais, pessoas e empresas. Tal como na Grécia onde mesmo 

com democracia a presença do Estado
4
 e do imperador era aceitável e respeitada, na 

democracia mundial e virtual de Lévy (2002) o Estado não deixará de existir, porém 

com uma configuração mais participativa da população e de instituições. O espaço 

público da internet seria um local propício para as populações deliberarem, porém 

juntamente com os parlamentares e o Estado, e tal procedimento, portanto, pode ser 

categorizado como uma combinação entre democracia virtual direta e democracia 

representativa tradicional. 
 

Segundo os pensamentos expressos no livro Ciberdemocracia, o espaço público 

da internet apresenta características mais democráticas e transparentes que, como 

apontou Arendt e Marx, se perderam ao longo da modernidade. Lévy (2002) destaca 

que nesse mundo da internet existe certo alargamento do sentido e da liberdade de 

participação, uma propulsão a acolher expansivamente a alteridade, a diferença, a 

espontaneidade. Apesar de Lévy (2002) não se remeter à tradição grega ou moderna, é 

viável comparar o pensamento dos autores e dessa forma intuir, em termos mais 

genéricos, que há uma correlação entre a nova abertura ciberdemocrática e os antigos 

formatos da democracia grega. Pois, com uma visão bastante eufórica da situação Pierre 

Lévy (2002) fala da abertura de espíritos, do estímulo ao desenvolvimento de uma 

coragem política, nunca antes imaginada, que tem conseqüências muito positivas para a 

política mundial. Com a emergência do ciberespaço haveria um retorno ao exercício da 

palavra pública, um acesso a multiplicidades de pontos de vistas, que tal como na 

Grécia, confirma um caráter subjetivo da participação política e mais participativo do 

espaço público. 
 

Quanto ao formato conformista e elitista dos espaços públicos da era moderna, 

como vimos nas afirmações Marxianas e Arendtianas, a internet vem a contrapor tais 

condições, na medida em que pode expressar a opinião ilimitada e irrestrita de pessoas, 

permite a divulgação de ideias, não apenas por meio de palavras, mas de vídeos, sons e 

imagens, não estipula formalizações comportamentais para participar dentro dela, e 

enfim, “volta a questionar as situações de monopólio do poder do dizer [...] de igual 

 
4
 A concepção de Estado na Grécia, no entanto era diferente da concepção atual. Para os gregos o Estado 

seria o próprio espírito do povo, homem e Estado era um ente só, e a cultura espiritual visava o Estado 
como seu fim último. (JAEGER, Werner, 1994)  
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maneira, propõe uma lufada de ar fresco, e, pouco após, uma capacidade de criar e de se 

expressar, aos povos que sufocam sob o poder de súcias ditatoriais e fanáticas” (LÉVY, 
 
2002, p.62). 
 

Mais cauteloso Habermas considera o espaço público uma interface indireta 

entre Estado e sociedade, sem potencial para incidir efetivamente, mas com ilimitada 

capacidade de influenciar, denunciar abusos e assim frear o poder hegemônico do 

Estado, da cultura moralista e do mercado. A ação comunicativa para Habermas é 

crucial à política, é o que lhe dá legitimidade e permite a constante regeneração da 

administração parlamentar. Assim, quanto mais ativa for a esfera pública e seus fluxos 

comunicativos, maiores chances de atingir e influir no centro da decisão política. 
 

Para que as decisões políticas sejam tomadas diretamente via web, seria 

necessário transpor as redes periféricas da esfera pública para redes institucionalizadas 

desta mesma, é nesse sentido que “é preciso uma instância que pertença ao sistema sem 

se encontrar encapsulada nele e por ele” (NOBRE; TERRA, 2008, p. 27), e para 
 
Habermas o Direito é essa instância que media o sistema e o mundo da vida, através do 
 

“procedimento”. O foco do autor são as possibilidades democráticas internacionais, o 

patriotismo constitucional, a cidadania multicultural, o consenso através de 

conversações da sociedade civil globalizada, e, sobretudo a valorização da esfera 

pública; “porque o processo democrático garante legitimidade já graças às suas 

qualidades procedurais, ele pode, quando necessário, voltar-se para as falhas de 

integração social e produzir uma cultura política comum” (HABERMAS, 2001 p. 94). 
 

Em Lévy (2002) o espaço político virtual pode ser mundo real da política, e não 

apenas momento de crítica da sociedade civil. A troca e entrelaçamento dos membros 

virtuais e suas ideias se “refracta em milhões de ângulos diferentes nos sítios e nas 

comunidades virtuais” (LÉVY, 2002, p.52) e por isso pode ser traduzida pelo conceito 

de rizoma social (DELEUZE, apud LÉVY 2002). 
 

No pensamento de Lévy (2002) também se faz presente a reflexão de que a 

transparência pública gerada pela internet permite um abrir-se para o outro. Sem um 

sentido propriamente de imortalidade e de disputa individual, mas com um ideal 

transformador de uma democracia próxima que inclua as populações desfavorecidas 

pelas formas tradicionais de governo e democracia. O juízo contemporâneo de espaço 

público, no âmbito das intervenções da internet, tem demonstrado, em relação à Grécia, 

novidades e ao mesmo tempo, reforços históricos tradicionais. 
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Ainda que Arendt apresente argumentos defensivos e favoráveis ao espaço 

público grego criticando a democracia moderna, e Marx condene a democracia 
 
“burguesa” da modernidade, há que se pensar que, contemporaneamente a internet 

evidencia um alcance ainda mais abrangente, designado por Lévy (2002) de “estágio 

superior da democracia”, em que tanto os interesses públicos quanto os privados são 

discutidos, porém, sem a hierarquia das palavras dos parlamentares, tal como vem 

prevalecendo ao longo da modernidade. Com a ciberdemocracia continuamos a abusar 

do instrumento do discurso e da persuasão, como armas políticas legítimas, mas sem a 

necessidade e o esforço burocrático, estereotipado, e demagógico das democracias 

atuais. 

 
 

 

CONCLUSÃO 
 
 

 

É de nosso entendimento que as ações e movimentações políticas na internet 

variam em forma, conteúdo, e participação. Com todos os aparatos tecnológicos, o 

comportamento e conceito de espaço público e participação tem mudado bastante, se 

não assumido teoricamente, na prática é possível diagnosticar essa tendência. Em 

função de sua operacionalidade técnica descentralizada e auto-organizante, a internet 

abaliza-se numa estrutura radicalmente democrática, mas ao mesmo tempo caótica para 

possíveis tomadas de decisões, pois contém diversas falhas para identificação exata do 

usuário, admitindo, por exemplo, a invenção de fakes, inconsistência numérica de 

usuários, e desordem de debates, enfim. 
 

Existem muitas experiências de grupos virtuais que já articulam ações e definem 

propostas via sites e redes sociais, mas, cremos que essa relação ainda não pode ser 

levada como referência para decisões mais globais do tipo intermediária entre Estado e 

sociedade civil. Valeria explorar melhor a comunicação via internet para delimitar um 

empreendimento técnico e político que viabilizasse a construção de um espaço público 

virtual institucionalizado. O exercício que fizemos é ainda embrionário, mas sugere a 

diversidade de formatações do tema espaço público, e suas representações. 
 

Não se tratou aqui de dissolver qualquer rol de debates sobre espaço público; 

objetivou-se sim compreender os pensamentos de autores clássicos como Arendt e Marx 
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no que concerne ao tema e o quanto a internet pode traduzir esforços que elucidem 

inovações políticas relevantes para o atual estágio de democracia em que vivemos. 

 

 

Sem dúvida que ao voltar os olhos para o cenário virtual das redes sociais 

deparamo-nos com um comportamento de massas assinalado por uma catarse de 

participações que incompatibiliza, de modo peculiar o projeto hegemônico da 
 
“democracia burguesa”. Se pensarmos como Habermas, no arranjo das “ações 

comunicativas” e dos futuros “procedimentos” institucionais, temos que a internet além 

de ampliar a democracia por apontar fatores como (diversidade de sujeitos, temas 

ilimitados, acesso fácil e gratuito a quaisquer questões políticas, informalidade, 

publicidade de denúncias, descentralização do poder de informação, etc.), também fere 

o princípio do “elitismo democrático” que anuncia a impossibilidade de acordo coerente 

entre indivíduos e política devido à suposta irracionalidade das massas. 
 

A internet demonstra que mesmo no senso comum e na informalidade os 

cidadãos conseguem se engajar e realizar seus anseios por participar e compartilhar 

ativamente da vida coletiva e dos processos políticos. Na imensa seara de argumentos 

públicos, muito há que se considerar posto que “são válidas precisamente aquelas 

normas de ação às quais todos os possíveis concernidos poderiam dar o seu 

assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais” (HABERMAS apud 
 
VITALE; MELO, 2008, p. 229). O desabrochar da política deliberativa não depende de 

uma cidadania capaz de agir coletivamente, mas sim da institucionalização dos 

correspondentes processos e pressupostos da comunicação, como também do jogo entre 

deliberações institucionalizadas e opiniões públicas que se formaram de modo informal. 
 

Finalmente, ainda que muitos estudos sobre a participação política pela internet 

já nos estejam dando respostas satisfatórias, devemos lembrar que a configuração 

técnica da rede permite atualizações muito rápidas, sendo importante que se tenha em 

vista que essas práticas e suas concepções são, em breve análise, muito dinâmicas. Há 

uma atualização constante de agrupamentos e discussões virtuais que, ainda que muitas 

vezes fugazes, sem dúvida têm representado um peso de forças contrárias 

circunstanciadas segundo novas condições de embate. Exemplos de novidades políticas 

não faltam: jovens que nunca circularam em ambientes políticos, ou nunca defenderam 

diretamente causas sociais hoje se encontram muito mais propensos, e acabam fundando 

uma concepção de militância quase que inversa ao sentido tradicional da palavra. 
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Enfim, a capacidade de aglomeração de indivíduos que outrora se encontravam 

dispersos ou isolados ajuda a compreender ou reinterpretar os novos desafios 

organizacionais políticos e os espaços públicos de nossa época. 
 

De certo que ao analisar as novas tendências metodológicas de participação 

política pós advento da internet há que se considerar também as novidades 

proporcionadas pelos portais governamentais, afinal as relações de cidadania 

participativa promovida pelos estados nacionais a partir de seus portais na internet 

foram alteradas sob muitos aspectos, principalmente no que concerne a comunicação 

que os cidadãos têm com os governos, proporcionando condições básicas de 

transparência e interatividade (VAZ, 2003). Uma vez que esses portais governamentais 

estejam atraindo os cidadãos e assim reforçando o sentido da participação política, 

poderíamos assinalar que esses governos também estejam agindo como militantes 

virtuais em busca dos melhores caminhos para conscientizar e oportunizar a 

participação de todos. 
 

Nesse sentido, a participação da população nos processos de produção da 

decisão política em esfera estatal é o que se convencionou chamar também de 

democracia digital. Para Wilson Gomes (2005) existem cinco graus de democracia 

digital: A) o primeiro grau seria o mais elementar como “serviços de Estado entregues 

em domicílios ou a chamada cidadania delivery” (GOMES, 2005 p. 218), prestação de 

informações por parte do Estado, partidos e órgãos colegiados, o que estaria 

engendrando certa relação de cidadão-cliente-usuário, desburocratizando o acesso ao 

Estado, bem como diminuindo custos da gestão pública. Neste momento é o que mais se 

tem implantado; B) Em segundo grau o Estado possuiria uma predisposição à consultar 

a opinião da população a fim de formar sua agenda pública. O contato com o povo 

serviria para sondar e implementar as propostas mais importantes segundo a opinião 

pública a serem absolvidas pelos parlamentares; C) No terceiro grau da democracia 

digital o Estado adquire um alto nível de transparência, prestação de contas e serviços, 

mas não conta com a população para a decisões políticas; D) Já o quarto modelo de 

democracia digital condiz com a fusão entre democracia participativa e democracia 

representativa. Nela o Estado se torna mais permeável às demandas da população, 

permitindo grande intervenção da esfera civil nas decisões políticas, ou seja, as 

deliberações públicas seriam levadas à risca. E) No quinto grau, finalmente tem-se a 

democracia digital de acordo com os modelos de democracia direta, ou seja, nesse 
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patamar a esfera política parlamentar se resumiria em esfera administrativa, pois o 

público seria o único responsável e controlador das decisões políticas. 
 

Diante dessas circunstâncias propositivas inspiradas nas relações entre política e 

internet há outras correntes acadêmicas que divergem e acreditam que as oportunidades 

de participação na esfera política não se darão apenas com o acesso às estruturas 

tecnológicas, há também que se preparar pedagogicamente a população. Outras 

defendem que a internet não passa de um espaço complementar ao espaço presencial, 

desconsiderando seu valor enquanto reformador das estruturas e do pensamento 

político. Já outros acham completamente inviável organizar didaticamente e de uma 

forma possível a participação igualitária de todos (GOMES, 2005). 
 

Nesses sentidos, onde as funções práticas das TICs nem sempre são vistas de 

modo espontâneo e positivo, cabe-nos refletir por vias mais empíricas, como pela 

pesquisa realizada nos vinte e quatro portais governamentais das capitais brasileiras. Tal 

pesquisa concluiu que no Brasil ainda não há portais governamentais estruturados para 

o fomento à participação política dos cidadãos, o que se vê geralmente é uma base de 

informações sobre serviços, ou prestação de serviços tributários, o que não estaria nem 

um pouco alterando as relações de poder político, de outro modo dizemos que as 

mesmas qualidades que ampliam as capacidades de comunicação da internet, também a 

tornam vulneráveis aos problemas de controle e tomada de decisão (BENNETT, 2003). 
 

Para Wilson Gomes a crise da participação política da esfera civil no Brasil é 

consequência, a priori, de uma crise na estrutura democrática, assim, a internet surgiria 

como um 3º viés de democracia, que não afronta a democracia indireta, nem tampouco 

fere a direta: 
 

A introdução de uma nova infraestrutura tecnológica fez ressurgir fortemente as 

esperanças de modelos alternativos de democracia, que implementam uma terceira via 

entre a democracia representativa, que retira do povo a decisão política, e a democracia 

direta, que quer inteiramente consignada ao cidadão. Estes modelos giram ao redor da 

ideia de democracia participativa e, nos últimos dez anos, na forma de democracia 

deliberativa, para a qual a internet é, decididamente, uma inspiração. (GOMES, 2005, p. 

218) 
 

Para João Freire Filho (2005), a prosperidade do uso da comunicação baseada no 

computador, por exemplo, ao contrário de apenas promover os indivíduos no mercado 

global e/ou no fetichismo da mercadoria, serve agora de ferramenta na elaboração de 
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estratégias contra-hegemônicas. A organização de atos de desobediência civil e ações 
 

políticas antiglobalização, tem encontrado opositores, em sua maioria jovens, na rede 
 

mundial de computadores. 
 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

 

ARON, R. (1982). As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Editora Martins 

Fontes/Editora da UnB. 

 

ARRUDA, José Jobson de. História antiga e medieval. 3ª ed. São Paulo: Ática. 1979. 

 

BENNETT, W. Lance. Communicating Global Activism. Strengths and vulnerabilities 

of networked politics. Information, Communication & Society, Londres, 2003. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições 

dos clássicos. Trad. Daniela Beccaccia. Rio de Janeiro, Campus,2000. 

 

GIDDENS, Anthony. Capitalismo e moderna teoria social. 3a. ed. Lisboa: 

Editorial Presença, 1990. 

 

GOMES, Wilson. A Democracia Digital e o Problema da Participação Civil na Decisão 

Política. Revista Fronteiras - estudos midiáticos, v. II, set./dez., Rio Grande do Sul, 

2005, p. 214-222. 

 

HABERMAS, Jurgen. A constelação pós-nacional. Ensaios políticos. São Paulo: 

Littera Mundi, 2001. 

 

LÉVY, Pierri. Ciberdemocracia. Lisboa. Instituto Piaget, 2002. 

 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. Arthur M. Parreira. 

3ª Ed.- São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

 

MAAR, W. L . O que é política. 20. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. v. 1 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Ática, 1983. 
 
 
 
 
 

204 



 

 

 

MARX, Karl. Prefácio Para a Critica da economia Política. In Karl MARX. 
 

Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. Coleção 

Os Pensadores. Rio de Janeiro:Abril Cultural, 1974. 

 

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Expressão 

Popular. 1a edição, 2008. 

 

NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo (Org.). Direito e democracia: um guia de 

leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

VAZ, José Carlos. Uso da Internet pelos governos e promoção da cidadania. Rev. 

Unicsul, dez. 2003, v. 8, n. 10, p. 54-65. 

 

VITALE, Denise; MELO, Rúrion Soares. Política Deliberativa e o modelo 

procedimental de democracia. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. Direito e 

Democracia Um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 

 

VITALE, Denise; MELO, Rúrion Soares. Política Deliberativa e o modelo 

procedimental de democracia. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. Direito e 

Democracia Um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 
 
 
 

 

Data de submissão: 08 de dezembro de 2015. 
 

Data de aceite: 22 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

205 



 
Revista Independência, v.01, n.01, p.206‐217, Jan./Jun. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DO SUL E À ESQUERDA: mulheres latino-americanas na luta armada. 

 

Radmila Martins Paiva
1 

 

Profa. Orientadora: Bárbara Maria Santos Caldeira
2 

 
 
RESUMO 

 

A participação da classe sexual feminina na luta armada remonta ao mito grego das Amazonas, guerreiras 

mulheres que detinham uma estabelecida estrutura social, imortalizadas pela arte, bem como as ameríndias 

brasileiras conhecidas como icamiabas. Neste estudo assume-se a perspectiva do Feminismo Materialista, 

pautando-se nos papéis de gênero colonizadores dos corpos, da naturalizada socialização das sujeitas e da 

(in)tolerância da participação feminina no âmbito bélico (guerrilhando ou não). Compreendemos a ritualização 

da feminilidade nas múltiplas conjunturas políticas para que, assim, melhor situe as guerreiras em seus contextos 

e na humanidade em suas lutas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Gênero. Luta armada. Movimentos sociais. América do Sul. 
 

 

ABSTRACT 

 

The participation of females sexual class armed struggle dating back to the Greek myth of the Amazons, ors 

women who held an established social structure, immortalized in art, well as the Brazilian Amerindian know 

icamiabas. In this study it is assumed the perspective of Materialist Feminism, focusing on gender roles of settle, 

naturalized socialization bodies of the subject and (in)tolerance of female participation context of war (making 

guerrilla attacks or not). Understanding non-ritualized of femininity in the multiple political conjunctures to that 

better place the warriors in their contexts and humanity in their struggle. 

 

KEY-WORDS: Woman. Gender. Armed stuggle. Social movements. South America. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Para as Zapatistas, Quitérias e Zeferinas que resistem em nós, 

Mulheres. 
 

Falar em América Latina é lutar contra a invisibilidade institucional. É questionar a 

história dos livros didáticos eurocentristas (e estadunidenses), é tentar depreender aquele 

sentido de unidade territorial; é negar a casa-grande e saudar a senzala como símbolo de 

resistência, o gueto do mundo. A base colonial foi estabelecida com o processo de usurpação 

e colonização, tratando de estabelecer domínio político e econômico; para que esta regulação 
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vingasse, foi preciso arquitetar e instaurar no território sujeitos-símbolo, instituições (para 

citar a Igreja Católica) e marcos ideológico. Como bem classifica Mingolo (2008), a 

colonização da América (não-norte) se dividiu em quatro níveis, nos quais 

consubstancialmente se cruzam: 1) controle da economia; 2) controle de autoridade; 3) 

controle de gênero e sexualidade; e por fim, 4) controle do conhecimento e das subjetividades. 

Ainda que sob a égide das tendências neoliberais, compreender a dupla fundação histórica – 

com matrizes no patriarcado europeu e racista – se faz necessária a observação de 

determinados sujeitos, cujos corpos são territórios de guerra: as Mulheres. Entende-se, aqui, a 

perspectiva de gênero com o diálogo do Feminismo Materialista – no qual se opõe a 

concepção de sentimento/identidade e resiste ao neoliberalismo aplicado a classe sexual 

feminina. 
 

Este estudo é norteado metodologicamente a partir da dialética histórico-estrutural, 

entendendo que a História está em constante transição, trazendo a dinâmica das práticas 

sociais. Tem-se a construção do objeto a partir das formações sociais, na qual é abastecida 

politicamente pelos conflitos estruturais. 
 

Do sul e à esquerda pretende ser uma introdução reflexiva a cerca das mulheres nem 

sequer, muitas vezes, consideradas; não almejando, de modo algum, esgotar o debate. Das 

mulheres que lutaram (e lutam, em grande respeito às vivências das mulheres negro-

indígenas, mães, lésbicas, periféricas e que não atendem ao mercado de consumo) contra o 

papel já designado, mesmo ainda no ventre de suas mães. Daquelas que tiveram forças, uma 

das outras, para dizer não a ritualização dos seus corpos, da submissão romantizada com face 

de feminilidade. 

 

2 SOCIALIZAÇÃO FEMININA E A LUTA ARMADA 

 

O sistema de organização patriarcal encarregou-se de manter os sujeitos em seus 

devidos lugares, em seu cenário abusador. O processo de socialização entendido como a 

transmissão (mesmo que inconsciente, por exemplo: determinados discursos afirmam serem 

as mulheres as mais machistas, sendo que são as pessoas – estruturalmente – responsáveis 

pela educação dos seus filhos) dos elementos culturais de um grupo/classe/blocos sociais, 

indicando assim um modelo de organização social. Firmando normas a fim de manter a ordem 
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do meio por meio da adequação. Estabelecendo, desta forma, hierarquias seguindo critérios 

qualitativos subjetivos e fatores orgânicos dos corpos dos sujeitos sociais. Socialização, esta, 

vale ressaltar, hetero-romântica, que institucionaliza as violências privadas. 
 

Percebendo o falocentrismo manifestadamente como norte da manutenção de 

privilégios atreladamente de maneira consubstancial com o eixo de opressão da raça (em 

termos sociológicos) objetivando a manutenção da órbita de quem domina e quem deve ser 

dominado. A existência de mulheres, mesmo assumindo a simbologia não-feminina, em 

espaços cuja modalidade executiva está na utilização de armas e na disposição dos seus 

corpos para o combate, é visto como a negação do que te faz mulher. Adicionando uma 

interpretação extensiva, o mesmo ocorre com as mulheres por meio das resistências políticas 

rechaçam a representação da feminização em seus corpos; e muitas por medo das violências 

naturalizadas – escondem os seus seios, odeiam menstruar e fazem de tudo para evitar 

determinada situação, cobrem os seus corpos e se anulam em nome da dor que lhe é 

designada. Ser mulher, em uma sociedade falo-patriarcal é sinônimo de passividade, recato, 

aparência infantilizada, impoluta e restrita ao mundo privado. 
 

A violência como meio da masculinidade, onde se faz exclusivo (e irrenunciável) o 

poder de dominar; a luta armada continua a ser uma dimensão exclusivista dos falos, e 

mulheres que compuseram levantes armados são geralmente esquecidos e muitas vezes 

negados. Continuamente as mulheres estiveram envolvidas com o cenário das batalhas, 

ocupações, movimentos e resistências. Rememoradas, inclusive, no mito grego das Amazonas 
 
– mulheres com grandes habilidades com o arco e flecha, com relatos da literatura que 

chegavam a amputar o seio direito para demonstrar força. As representações femininas, em 

articulações de comando, no Brasil são narradas desde as índias icamiabas as heroínas negras 

e do sertão. 

 

3 REPRESETAÇÕES (E RESISTÊNCIAS) FEMININAS 
 

 

Carregando em seus corpos as marcas da luta e resistência como meio de 

sobrevivência, as mulheres citadas abaixo afirmaram seu compromisso com os ideais de uma 

sociedade mais justa, rompendo com as socializações infundidas as suas realidades. 

Notadamente existem outras mulheres de luta, todavia, o espaço de diálogo aqui estabelecido 
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exige recortes. Foram escolhidos estes nomes considerando os eixos de opressão sofridos, 
 

fugido dos conceitos impostos a figura capital da mulher; mulheres que não atendiam ao 
 

limpo, puro, ao belo e ao passivo. 
 
 

 

Negra Zeferina, identificada como a líder da revolta do Quilombo do Urubu. Liderou 

a revolta e a fuga dos escravos do Urubu (hoje corresponde aos bairros 

soteropolitanos de Parque São Bartolomeu, Pirajá, em 1826). Neste episódio foi presa 

e levada ao Forte do Mar; foi condenada a trabalhos forçados. 

 

Maria Felipa, relatada como a heroína da Independência da Bahia. Segundo relatos 

dos moradores da Ilha de Itaparica/BA, Felipa liderou um grupo de homens e 

mulheres que impediam que tropas inimigas à Independência atracassem no Forte de 

São Lourenço. Negra e pobre, Maria Felipa transgrediu diversos eixos de opressão 

ao comandar levantes contra as tropas lusitanas. 

 

Maria Bonita, reconhecida como a primeira mulher a participar de um grupo de 

cangaceiros. Integrou o grupo de cangaceiros em 1930, um ano após a sua união 

com Virgulino, o Lampião. Mortas pela polícia em 1938, em sua casa, médicos 

afirmam que foi degolada ainda viva; teve a companhia de Dadá, a esposa do 

também conhecido cangaceiro Corisco, conhecida como a primeira mulher a portar 

um fuzil no cangaço. 
 
 

 

3.1 MULHERES BRASILEIRAS NA DITADURA MILITAR 
 
 

 

Em tempos que ditadores são vangloriados em tribunas parlamentares, e suas 
 

violações  aos  corpos  femininos  são  santificados  em  nome  da  Pátria,  se  faz  necessário 
 

rememorar – cada vez mais e sempre – a participação das mulheres brasileiras na Ditadura 
 

Militar (1964-1985). Não sendo a Ditadura uma exclusividade do contexto histórico 
 

brasileiro, onde a direita-nacionalista ganhava espaços vitais por toda a América Latina, como 
 

reflexo da sangria da II Guerra Mundial. Nas plataformas alternativas e redes feministas a 
 

campanha #EmMemóriaDelas incentivou os internautas a buscarem sobre as mulheres neste 
 

período de chumbo e suas formas diversas de resistência à ditadura; por meio de organizações 
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armadas, movimentos estudantis-políticos-sindical ou reestruturações de pequenos grupos de 

mulheres auto-organizadas para proteger os seus filhos e filhas perseguidos, por citar. 
 

As famílias urbanas de classe média viam suas jovens filhas entrarem cada vez mais 

cedo nas Universidades, por meados dos anos 60. Recebendo influências dos diálogos 

europeus e estadunidenses, as Universidades tornaram-se importante espaço de protestos e 

indagações dos movimentos estudantis – e principalmente, da iniciativa de romper com as 

estruturas de gênero (perspectiva de identidade). Associadas aos movimentos estudantis, 

organizações clandestinas políticas e sindicatos, cerca de cem mulheres formaram uma 

guerrilha urbana armada, geralmente não conseguindo serem lideres destes movimentos de 

luta armada (pelo próprio enraizamento do patriarcalismo dos movimentos de esquerda, 

presentes até hoje), muitas dessas jovens foram assassinadas, desaparecidas, presas e 

torturadas. 
 

Lutando contra os papéis imbuídos aos seus corpos, socialmente estabelecidos, estas 

mulheres desafiavam ordens: estatal e privada. Por isto, e somente por serem mulheres (mais 

uma vez evidenciando o caráter misógino da História), foram vítimas de estupros e as mais 

variadas violências sexuais; todos os atos legalmente protegidos. Suas vaginas eram o alvo, as 

odiavam – golpes, choques elétricos, inserção de animais em seus canais vaginais, abortos 

forçados. As crianças, filhos das guerrilheiras mães, também foram vitimas da perversidade 

estatal; eram proibidas de receber amamentação, deveriam assistir suas mães sendo torturadas 

e, alguns relatos, de espancamentos a fim de atingir suas mães de maneira (in)direta. 
 

Não necessariamente com pautas do Movimento Feminista, estas organizações de 

mulheres representavam. Somente em 1970, com o exílio de muitas mulheres para a Europa, 

em especial a França, essas mulheres compreenderam a importância da luta por suas 

especificidades (lembrando aqui de quem eram estas mulheres: brancas, em geral socialmente 

heterossexuais e pertencentes a classe média urbana dos grandes centros). As organizações de 

guerrilha eram mantidas na marginalidade, grupos para além das lutas armadas eram 

formados por mulheres não-acadêmicas e muitas destas periféricas; mesmo sendo associadas 

a Igreja Católica, clubes de mães e creches comunitárias eram espaços de diálogos (muitas 

eram cuidadoras, professoras e enfermeiras), busca por seus familiares desaparecidos e 

proteção. 
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MULHERES CITADAS NA CAMPANHA EM MEMÓRIA DELAS 
Fonte: “As Mina na História”. Abril/2016 

 

Aurora Maria Nascimento Furtado, militante da União Nacional dos Estudantes (1967-

1968), bancária, submetida ao suplicio “Coroa-de-cristo”, laudo indicando morte por 

ferimentos penetrantes na cabeça, além das torturas em suas partes sexuais. 

 

Helerina Resende, militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e foi vice-presidenta 

da União Nacional dos Estudantes (1969), desapareceu em 1972, na Guerrilha do Araguaia. 

Dinalva Oliveira Teixeira, militante do movimento estudantil da Universidade Federal da 

Bahia, torturada e executada em 1974, na Guerrilha do Araguaia, seu corpo nunca foi 

encontrado. 
 
Ísis Dias de Oliveira, estudante da Universidade de São Paulo, foi presa pelo DOI/Codi, 

nunca foi encontrada. 

 

Maria Auxiliadora Lara Barcelos, professora, foi presa e torturada em 1969, sobreviveu; 

em 1976 foi internada em uma clínica de psiquiatria em Spandau, Alemanha; suicidou-se no 

mesmo ano. 

 

Nilda Carvalho Cunha, estudante secundarista, foi presa e torturada em 1971, na Base 

Aérea de Salvador, foi liberada; decorrente das torturas sofridas e profundamente debilitada, 

morreu no final do mesmo ano sem causa-morte esclarecida, todavia apresentando sinais de 

cegueira e asfixia; sua mãe, Esmeraldina Carvalho Cunha, denunciou a morte da filha e foi 

encontrada morta em sua casa enforcada por fios de telefone. 

 

Iara Iavelberg, psicóloga, feminista e militante de diversas organizações revolucionarias, 

presa e morta em 1971; na versão inicial, proferida pelos militares foi causa da morte, 

suicídio com tiro no peito; em 2003, a família pôde, enfim, realizar a exumação do corpo, no 

qual foi constatada a hipótese de suicídio improvável; causa da morte a esclarecer. 

 

Ana Rosa Kucinski, professora e integrante da Ação Libertadora Nacional (ALN), desde 22 

de abril de 1974 nunca mais foi vista; estuprada, torturada e teve seu corpo incinerado. 

 

Criméia Alice Schmidt Almeida, militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e 

integrante da Guerrilha do Araguaia, responsável pela comunicação entre os guerrilheiros e o 

partido via viagens periódicas, foi levada pelo DOI/Codi, torturada (mesmo estando grávida 

de 7 meses), sobrevivente; 
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Inês Etienne Romeu, atuante sindical e militante estudantil, além de compor o quadro de 

comando da Vanguarda Popular Revolucionária (VRP); presa e levada para o DEOPS, 

estando na “Casa de Morte”, em 1971; torturada, vítima de estupros corriqueiros, mantida 

em cárcere na figura de informante, foi obrigada a cozinhar para os militares, nua, sofrendo 

estupro de um dos carcereiros, tentou suicida-se várias vezes, choques elétricos, dormir no 

inverno em cimento molhado, teve seu rosto desfigurado devido aos espancamentos, foi 

jogada, em praça publica, na frente de um ônibus para ser morta; sobrevivente; em 2003 foi 

encontrada caída e ensanguentada em seu apartamento, tinha sofrido um traumatismo 

cranioencefálico; morreu aos 72 anos, em 2015. 

 

Maria do Carmo Moreira Serra Azul, militante, em 1972 foi presa e torturada pela equipe 

da OBAN: DOI/Codi; vítima de estupro coletivo, afogamentos, choques elétricos, teve os 

seus seios desfigurados por alicates, alguns militares masturbavam-se e expila o gozo em seu 

corpo, mantida em uma sala que, segundo seus companheiros, fedia a ‘sangue e urina’; 

depois de solta, passou por ameaças, perseguições e impedida de prestar concursos públicos; 

formou-se em Economia, sobrevive até os dias atuais. 

 

3.2 MUJERES EN CHIAPAS 
 
 

 

Entre as décadas de 60 e 80 o continente americano (central-sul) viveu o chamado 
 

ciclo militar, como sujeitos passivos a Guerra Fria. A Revolução Cubana de 1959 inspirou 
 

movimentos de guerrilha opondo-se ao domínio imperialista dos Estados Unidos, tentando 
 

evitar, assim, o avanço dos aspirantes do fascismo. O governo estadunidense analisando os 
 

estados nacionais latino-americanos concluiu que deveria intervir em suas políticas internas, 
 

baseando-se na Doutrina Monroe, militarizando, profissionalizando e injetando verbas nos 
 

exércitos  dos  países  do  Cone  Sul  (Argentina,  Brasil,  Bolívia,  Chile,  Paraguai,  Peru  e 
 

Uruguai), para reprimir quem tivesse a intenção de alinhar-se ao bloco comunista – associado, 
 

na época, a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), assim como Cuba. 
 

O México, por sua vez, em 1960, estava passando pelo que ficou conhecido como 
 

milagre econômico. O milagre econômico pode ser localizado em um cenário econômico- 
 

financeiro urbano crescente, com alargamento das vagas de emprego, a lenta e inicial inserção 
 

das  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  a  moeda  local  em  paridade  com  o  dólar  norte- 
 

americano,  e  consequentemente  o  aumento  da  renda  bruta  familiar.  Entretanto,  para  as 
 

camadas que não integravam a classe média mexicana, o milagre econômico não rendeu 
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resultados; ao contrario, as taxas das desigualdades sociais aumentaram, gerando assim ondas 

de protestos no centro urbano de professores, operários, profissionais autônomos e estudantes 
 
– que foram fortemente reprimidos em 1968, episódio conhecido como Massacre de 

Tlatelolco, aproximadamente duzentas pessoas assassinadas. Na zona rural o incentivo foi a 

reforma agrária, levando assim a ocupação de terras pelos trabalhadores rurais. 
 
Devido às articulações do estado mexicano em reprimir os movimentos estudantis e 

proletários, diversos setores da esquerda uniram-se para criar frentes de resistência, houve 

menores grupos que optaram por realizar suas oposições na modalidade de guerrilha. Por todo 

território mexicano surgiram agrupamento de classes paramilitares, uma delas de maior 

atuação a FLN (Força de Libertação Nacional) – que depois se transformaria no Exercito 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). 
 
A Força de Libertação Nacional surgiu em 1969, se fixando na Selva montanhosa de 

Lacandona (região do estado de Chiapas), onde foi montado o quartel permanente 

homenageando o símbolo da Revolução Zapatista: Núcleo Guerrilheiro Emiliano Zapata. 

Após quase dois anos de atuação, a Força foi descoberta e muitos foram mortos. Os 

sobreviventes retornaram ao local em 1983 trazendo o teor de não mais tomar o poder e sim a 

constituição de um novo governo democrático, intitulando-se Exercito Zapatista de Libertação 

Nacional. A incorporação do nome “zapatista”, como disserta NASCIMENTO (2012), foi 

necessária para representar a nova fase da resistência popular mexicana. 
 

A união de luta entre os guerrilheiros do EZLN e as mulheres indígenas de Chiapas, 

iniciado em 1986, é pauta para muitos debates entre os antropólogos e indigenistas; é 

indagado questões étnicas e abordagem socioeconômica causadas pela exclusão do povo 

ameríndio pelo estado mexicano; sabe-se que a feminização da pobreza em Chiapas foi um 

fator determinante, ademais da Teologia da Libertação, presente nas pastorais sociais, espaço 

no qual as mulheres buscavam a garantia das necessidades básicas. A situação piorava a cada 

dia, com a associação do estado mexicano com as políticas neoliberais estadunidenses e 

canadenses. Resultando no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA). Desde 

então a possibilidade de guerra contra o estado mexicano neoliberal foi estabelecida. Assim, 

em 1º de janeiro de 1994, primeiro dia de vigência do Tratado, o EZLN iniciou sua atuação 

por terra e pelas mídias; a guerra armada durou, incessantemente, durante 12 dias. 
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Compreender os desdobramentos econômicos, a conjuntura política e as estratégias 

organizacionais entre homens e mulheres dividindo as obrigações, com um mesmo objetivo, 

fez ecoar as análises na perspectiva filosófico-política do Feminismo. Elas não só estiveram 

presente no levante armado; elas elaboraram, mobilizaram, organizaram e fizeram o chamado 

que união a população indígena de Chiapas; chamando umas as outras de companheiras, suas 

atuações ainda são objeto de muitas discussões e teorizações. 
 

Com os rostos cobertos, somente deixando os olhos descobertos, sem julgar condição 

sexual, credo, etnia e alinhamento político, essas mulheres são referência em termos de 

resistência e luta. Notando que o meio coletivo foi fundamental para, onde muitas tiveram a 

maternidade como ponto inicial para lutar, enfrentar os medos, a misoginia e a pobreza; suas 

participações tiveram, sobretudo, um teor político e suas reivindicações pautavam-se no alto 

índice de violência doméstica, analfabetismo feminino, divisão sexual laboral, creches 

comunitárias, garantia dos direitos indígenas na Constituição Mexicana e o cessar fogo. 

Incluso, foi criado uma norma por nome Ley Revolucionaria de Mujeres de EZLN que: 

 

1. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a 
participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y 
capacidad determinen.  

2. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 

3. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.  
4. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener 

cargo si son elegidas libre y democráticamente.  
5. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCION PRIMARIA en su salud y 

alimentación.  
6. Las mujeres tienen derecho a la educación.  
7. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a 

contraer matrimonio.  
8. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni 

por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados 
severamente.  

9. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados 
militares en las fuerzas armadas revolucionarias.  

10. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y 
reglamentos revolucionarios. 

 

Fonte: Organo Informativo EZLN, 1993. Disponível em:  
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993_12_g.htm. 
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É sabido que documentos e reformulações legais não alteram imediatamente uma 

cultura colonial de opressão e não alteram, por hora, as práticas abusivas. As mulheres 

indígenas zapatistas iniciou o processo de desconstruções estruturais; e gênero a agenda 

principal, e sim consequência da socialização para o coletivo, e não para a hierarquia das 

classes (econômica/sexual/etnia). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Combatendo coletivamente as forças repressivas do Estado misógino, mulheres na luta 

armada desafiam conjunturas patriarcais. Para além da montagem bélica, se fortalecem com o 

amor político e o companheirismo de suas semelhantes – formando trincheiras, liderando 

levantes paramilitares, tornando-se inimigas capitais de instituições mantenedoras de 

privilégios coloniais. Mulheres clandestinas apaixonadas pelo justo. 
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