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25 de Janeiro de 2019, uma tragédia socioambiental se abateu sobre Brumadi-
nho, Minas Gerais. Famílias devastadas, situação caótica. A histórica estrada 
para o distrito de Piedade do Paraopeba, núcleo de ocupação inicial, destruída 
em um de seus trechos pela lama. Passados 5 meses, a cidade e seu povo luta 
para se restabelecer, para se levantar dos escombros desse triste momento. E, 
neste momento, a ciência, sobretudo a História, se coloca como importante 
testemunho da identidade de um povo na luta contra as adversidades. 

Para além de contribuir como espaço costumeiro de diálogo entre cientistas, 
esta edição de ASA-Palavra vem prestar homenagem ao município que abriga 
este periódico. Assim, tão marcante que a fatídica data, o ano de 1777, em que a 
existência de Piedade do Paraopeba é registrada pelo viajante e cientista portu-
guês José Joaquim da Rocha, primeiro registro de Brumadinho, vem lembrar a 
todos que desafios sempre foram a marca desse povo que tanto lutou e traba-
lhou pelo desenvolvimento de sua comunidade. Como diz o hino da nossa queri-
da Brumadinho “A bela sombra dos três irmãos, Nós escrevemos a nossa história...-
Dentro das serras, a cidade se resguarda, Trabalhando e construindo a sua glória”. 

É com esse espírito, otimista, alimentado por 1777 e pelo hino, que a ASA-Pala-
vra, como revista acadêmica coloca-se a serviço de resgatar, com esses registros, 
a coragem de um povo, que ao longo de sua história não se curvou diante dos 
desafios. Neste momento, juntamente com a fé, acreditamos que a ciência e a 
tecnologia são importantes caminhos para a reconstrução de Brumadinho, pois 
“oh! Brumadinho, sempre presente! Progredindo, triunfante... Destacando-se neste 
imenso país... Das gerais, você será, sempre, gigante!”
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Apresentação
25 de Janeiro de 2019, uma tragédia socioambiental se abateu sobre Brumadinho, 
Minas Gerais. Famílias devastadas, situação caótica. A histórica estrada para o distrito 
de Piedade do Paraopeba, núcleo de ocupação inicial, destruída em um de seus trechos 
pela lama. Passados 5 meses, a cidade e seu povo luta para se restabelecer, para se 
levantar dos escombros desse triste momento. E, neste momento, a ciência, sobretudo 
a História, se coloca como importante testemunho da identidade de um povo na luta 
contra as adversidades. 

Para além de contribuir como espaço costumeiro de diálogo entre cientistas, esta 
edição de ASA-Palavra vem prestar homenagem ao município que abriga este 
periódico. Assim, tão marcante que a fatídica data, o ano de 1777, em que a existência 
de Piedade do Paraopeba é registrada pelo viajante e cientista português José Joaquim 
da Rocha, primeiro registro de Brumadinho, vem lembrar a todos que desafios sempre 
foram a marca desse povo que tanto lutou e trabalhou pelo desenvolvimento de sua 
comunidade. Como diz o hino da nossa querida Brumadinho “A bela sombra dos três 
irmãos, Nós escrevemos a nossa história...Dentro das serras, a cidade se resguarda, 
Trabalhando e construindo a sua glória”. 

É com esse espírito, otimista, alimentado por 1777 e pelo hino, que a ASA-Palavra, 
como revista acadêmica coloca-se a serviço de resgatar, com esses registros, a 
coragem de um povo, que ao longo de sua história não se curvou diante dos desafios. 
Neste momento, juntamente com a fé, acreditamos que a ciência e a tecnologia são 
importantes caminhos para a reconstrução de Brumadinho, pois “oh! Brumadinho, 
sempre presente! Progredindo, triunfante... Destacando-se neste imenso país... Das 
gerais, você será, sempre, gigante!

Boas leitura e boas reflexões

Sofia Martins Moreira Lopes 
Huener Silva Gonçalves





Epígrafe
Hino oficiAl dE BrumAdinHo

A nossa terra adormecida...
O trabalhador aqui chegou.
Ao longo desta importante ferrovia,
Logo o nosso município se criou.

Brumadinho tem riquezas:
Solo fértil em minerais;
A flora é linda e a fauna admirável
Enfeitando as paisagens naturais.

A bela sombra dos três irmãos
Nós escrevemos a nossa história...
Dentro das serras, a cidade se resguarda, 
Trabalhando e construindo a sua glória.

Oh! Brumadinho, sempre presente!
Progredindo, triunfante...
Destacando-se neste imenso país...
Das gerais, você será, sempre, gigante!

Paraopeba é um grande rio
Embelezando a cidade.
De manhãzinha, quando cai a fina bruma
Cobre o seu povo com uma justa vaidade.

Todas estradas que atravessam
São caminhos pro progresso.
Acolhem, com prazer, amigo visitante
Que não mais pensa em regresso!
Oh! Brumadinho, sempre presente!
Progredindo, triunfante...
Destacando-se neste imenso país...
Das gerais, você será, sempre, gigante!

                                                                     Letra: Zilda Andrade 
                        Música: Edwin Costa
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oS inSTiTuToS dA conciliAÇÃo, mEdiAÇÃo E  
dA ArBiTrAGEm como mEioS conSEnSuAiS nA  

rESoluÇÃo dE confliToS

Rubens José dos Santos1

Kelvyn Luiz Neves2

REsumO: O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre os institutos da conciliação, media-
ção e da arbitragem como meios eficientes na busca da resolução de conflitos e obtenção do equilíbrio e da 
harmonia social. A revisão bibliográfica foi feita por meio de conceitos de diversos autores no âmbito do direito 
processual e constitucional, como também da legislação vigente. Conclui-se que o maior resultado com a prática 
dos métodos consensuais de solução de conflitos, será claramente, proporcionar aos jurisdicionados a solução 
para seus conflitos. Dado que, o conciliador, o mediador e o árbitro são autores de grande importância no pro-
vimento da sentença, permitindo que o conflito existente seja dirimido, resultando em um acordo favorável as 
partes. nº ª

PalavRas-ChavE: Conciliação, Mediação, Arbitragem, Métodos consensuais, Pacificação, Harmonia

absTRaCT: The present work aims to carry out a study on the institutes of the conciliation, mediation and the 
arbitration as efficient means in the search of the resolution of conflicts and attainment of the balance and the 
social harmony. The bibliographical revision was made through concepts of several authors in the scope of pro-
cedural and constitutional law, as well as of the current legislation. It is concluded that the greatest result with 
the practice of consensual methods of conflict resolution will clearly be to provide jurisdictions with a solution 
to their conflicts. Since the conciliator, the mediator and the arbitrator are authors of great importance in filling 
the sentence, allowing the existing conflict to be settled, resulting in a favorable agreement between the parties.

KEywORds: Conciliation, Mediation, Arbitration, Consensual Methods, Peaceful, Harmony 

1. INTROduÇÃO

Este trabalho tem como finalidade estudar a natureza dos institutos da Conciliação, Mediação e Ar-
bitragem, efetuando uma análise de suas características, aplicabilidade e de sua colaboração na solução dos 
conflitos.

O tema mostra-se necessário na atualidade, pelo fato da constante busca de uma resolução justa 
ao conflito conduzido pelas partes. Tal fato vem proporcionando a procura por métodos mais eficientes na 

1 Mestre em Direito Processual pela PUC Minas. Especialista em Direito Processual Aplicado pelo IEC. Professor da PUC Minas, Rua do Ro-
sário, 1081, Bairro Angola, Betim – MG, CEP: 32.604-115. Advogado militante. Rua Inconfidência, 468, 4º andar, sala 404, Centro, Betim/MG, 
CEP: 32.600-100, rubens.josesantos@yahoo.com.br
2 Graduando em Direito pela Faculdade Asa de Brumadinho – MG, Avenida Inhotim, 403, Bairro Progresso, Brumadinho – MG, CEP: 35.460-
000, luiskelvyn@gmail.com
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busca de um acordo mais preciso e satisfatório para os litigantes, visto que, um acordo consensual, além de 
proporcionar um resultado satisfatório as partes, também auxilia o sistema judiciário na quantidade de de-
mandas judiciais.

A garantia constitucional de um acesso à justiça assegura a todos a obtenção da prestação jurisdicional, 
entretanto, a busca descontrolada da jurisdicionalização do conflito acarreta uma lentidão na resposta estatal 
do litígio, o que em suma, compromete esta resposta.

Este artigo foi dividido em quatro tópicos. No primeiro tópico, abordou-se a situação na qual se en-
contra o sistema judicial. No segundo tópico, estudou-se o instituto da Conciliação, analisando sua efetividade 
e aplicação no ordenamento jurídico. No terceiro tópico, discutiu-se sobre a Mediação como um recurso ex-
cepcional em que as partes envolvidas no litígio buscam a resolução do conflito. E por último, no quarto tópico 
abordou-se a Arbitragem como um meio privado de solução de conflitos, em que os litigantes, mediante comum 
acordo, elegem um árbitro para dirimir o conflito existente.

Percebe-se que o procedimento judicial, mostra-se muitas vezes burocrático e moroso, impedindo 
a efetividade do acesso ao cidadão na busca pelo acesso à justiça. Embora as partes exercendo seu direito 
constitucional de provocar a jurisdição, muitas vezes elas não compreendem os procedimentos e consequen-
temente, o direito a resposta jurisdicional não é completamente garantido, e quando concedido, devido a 
morosidade, não surte os efeitos muitas vezes esperado, criado por expectativas ou impedimentos causados 
em face do procedimento.

A colaboração das partes na construção de uma decisão mediante os meios consensuais de solução de 
conflitos, possibilita a elas um maior entendimento sobre o procedimento, além de aproximá-las a uma decisão 
harmônica. A consecução da solução do litígio através dos jurisdicionados, permite um conhecimento mais am-
plo do resultado, proporcionando assim, uma solução pacífica e racional.

Este trabalho contribui para uma prática mais simples no exercício do direito, no que tange à proxi-
midade das partes com o Estado, e a simplificação do procedimento extrajudicial, como também promover o 
debate, buscando argumentos construtivos que visam aumentar sua eficácia.

O tema foi escolhido pelo fato de sua importância e relevância social e jurídica, pois prevê-se que a 
sociedade sempre necessitará de uma reposta jurisdicional, como também a garantia de uma maior segurança 
jurídica de que seus direitos estarão em síntese, sendo garantidos.

2 a JuRIsdIÇÃO 

Primeiramente, ver-se-á a jurisdição – Atividade/função/dever do Estado de dizer o direito – a 
mais conhecida forma de solução de conflitos e algumas de suas peculiaridades, a começar por suas 
dificuldades.

2.1 as dIfICuldadEs Na REalIzaÇÃO da JuRIsdIÇÃO

O amplo conhecimento dos atos processuais é um direito social e fundamental de toda sociedade na 
consecução de seus direitos.
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A Constituição Federal de 1988 fornece mecanismos para facilitar a acessibilidade ao Judiciário, entre-
tanto, devido a burocratização, os fatos históricos, políticos e sociais, que foram determinantes no afastamento 
da sociedade nas relações judiciais e a falta de conhecimento do cidadão comum em relação aos seus direitos 
ocorreram-se certas dificuldades no que diz respeito ao andamento dos procedimentos.

São vários os fatores que levam ao atraso do procedimento, servindo como obstáculos para que ele 
atinja sua efetividade. Alcio Manoel de Sousa Figueiredo (2001), de maneira prática e explícita, ressalta alguns 
desses fatores: (a) fatores econômicos que interferem no custo do procedimento, e outros custos periciais para 
levantamento de provas; (b) fatores sociais que contribuem para a duração excessiva do procedimento, a falta 
de advogados, juízes e promotores, dificultando o acesso aos fóruns devido a pobreza e a desigualdade social; 
(c) fatores culturais que levam ao desconhecimento do direito, ao analfabetismo e a ausência política na disse-
minação do direito; (d) fatores psicológicos que motivam a recusa do envolvimento com a justiça, que leva ao 
temor do Judiciário e a solução de conflitos por conta própria; (e) fatores legais que conduzem a uma legislação 
com excesso de recursos e lentidão na outorga da prestação jurisdicional.

Estabelece ainda Alcio Manoel de Sousa Figueiredo (2001), que a lentidão na resolução de conflitos é 
uma das críticas mais levadas ao Judiciário, ao passo que, a Constituição assegura o acesso à justiça, simulta-
neamente com a garantia da apreciação judicial de qualquer lesão ou ameaça a direito, o Estado na prática, tem 
criado normas e exigências que dificultam o acesso aos tribunais. 

Além disso, diversos outros fatores práticos dificultam um julgamento definitivo e célere pelo Judiciário, 
tais como: (a) instrumentos e condições de trabalho; (b) excesso de trabalho; (c) reorganização judiciária; (d) 
excesso de formalismo descrito nos códigos; (e) formação de juízes e bacharéis de direito comprometidos com 
a preservação do acesso à justiça.

2.2 aCEssO à JusTIÇa

A lei tem por finalidade, adotar mecanismos que permitam aos jurisdicionados levarem para o Judi-
ciário os seus conflitos, diminuindo-se possíveis litigiosidades, que resultam no crescimento exacerbado de 
conflitos, provocando, por consequência, contidas insatisfações. 

O acesso à justiça é um direito fundamental na aquisição dos direitos subjetivos. Acerca dele estão 
reunidas as garantias propostas a impulsionar a tutela correta dos direitos fundamentais. O direito de acesso à 
justiça e a garantia a razoável duração do procedimento são reconhecidos como direitos humanos e princípios 
de natureza constitucional nos ordenamentos jurídicos dos estados democráticos contemporâneos.

Enunciam Mauro Cappelleti e Bryant Garth que:

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual 
as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspí-
cios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo 
ele deve produzir resultados que sejam individualmente e justos. (CAPPELLETI e 
GARTH, 1988, p. 8).
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a ideia de um acesso à justiça ganhou maior força 
com a observância dos princípios constitucionais inerentes. Para aqueles que não possuem condições de arcar 
com os custos processuais, os honorários advocatícios, ou por falta de informações, a Constituição Federal de 
1988 permitiu, em seu art. 5º, inciso XXXIV, um instrumento célere, descomplicado e acessível na solução de 
litígios, assegurando o acesso à justiça independentemente do pagamento de taxas.

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, tem seu fundamento na Constituição Federal, em 
seu art. 5º, inciso XXXV estabelecendo que: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito.” (BRASIL, 2018b).

Neste contexto, Kildare Carvalho (2005) diz que a garantia constitucional do acesso à justiça é a inevita-
bilidade do acesso ao Judiciário, traduzida no monopólio da jurisdição, ou seja, havendo ameaça ou lesão de 
direito, não pode a lei impedir o acesso ao Judiciário.

O princípio da celeridade procedimental encontra-se vinculado ao art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição 
Federal, dispondo que: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.” (BRASIL, 2018b).

Segundo o jurista Marcus Vinicius Rios (2018) a demora na solução dos conflitos traz efeitos danosos 
para àqueles que ingressam em juízo, o que em suma, motiva o adversário a tentar protelar indevidamente o 
procedimento, deve-se, portanto, buscar meios adequados que repartam esses ônus.

Ainda assim, o texto constitucional proporcionou maior concretude a garantia do jurisdicionado de 
ingresso ao Judiciário, dispondo em seu art. 5º, inciso LXXIV que: “O Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, como também assegurou em seu inciso LXXVII que: 
“São gratuitas ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da 
cidadania.” (BRASIL, 2018b),

Pode-se dizer que a garantia constitucional do acesso à justiça está diretamente vinculada com os de-
mais princípios constitucionais, tais como, o da igualdade, haja vista que o acesso à justiça não é condicionado a 
nenhuma característica pessoal ou social, sendo, portanto, uma garantia ampla e geral.

Sendo assim constata-se que o acesso à justiça é um direito inerente a qualquer pessoa, que com-
preende não somente a aproximação ao Judiciário, como também, a aquisição de meios para a ampla realização 
da justiça. 

A visão de um acesso à justiça não se limita à mera provocação do Judiciário, ou seja, a sua concepção 
não se restringe enquanto uma atividade estatal, pelo contrário, a partir de todos esses ensinamentos, a ideia 
de acesso à justiça compreende-se na viabilização de meios apropriados para a resolução das lides existentes 
e efetiva tutela de direitos, seja pelo Judiciário, seja por forma alternativa à heterocomposição exercida pelo 
órgão judiciário, isto é, por meio da mediação, conciliação ou arbitragem, de modo que, assim, seja assegurado 
o acesso a uma ordem jurídica justa.

2.3 PRINCíPIO dO CONTRadITóRIO

O exercício do contraditório é um direito conferido as partes de participarem na fundamentação da 
decisão, em outras palavras, é uma garantia de influência na construção da decisão.
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A teoria do processo como um procedimento em contraditório, elaborada por Fazzalari (1989) institui 

que o processo consiste na verdadeira presença do atendimento do direito ao contraditório conferido aos liti-

gantes. Adepto a esta teoria, Rosemiro Pereira Leal (2005) esclarece que o procedimento não é definido por uma 

sucessão de atos praticados pelo magistrado ou pelas partes, mas sim pela presença do atendimento do direito 

ao contraditório entre as partes, em uma verdadeira sintonia. 

O contraditório proporciona as partes, a oportunidade de se posicionarem no conflito, assegurando-as 

a chance de colaborar de forma crítica e construtiva na formação da decisão, além de aproximá-los na relação 

processual.

Vale de grande importância ressaltar que o anterior código de processo civil de 1973 inexistia a pre-

visão legal sobre o direito ao contraditório, assegurando ao magistrado, maiores prerrogativas para julgar de 

maneira que melhor lhe incumbir. 

Observa-se esta assertiva analisando o art. 125 ao dispor que:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:

I - Assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - Velar pela rápida solução do litígio; 

III - Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; 

IV - Tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes; (BRASIL, 2018c).

Percebe-se que pelo caráter técnico do código anterior, o direito ao contraditório não era garantindo as 

partes, não sendo de competência do juiz, provocar o debate sobre as questões que versarem sobre o conflito 

em questão.

Diferente disto, o princípio do contraditório foi recepcionado corretamente pelo novo código de processo 

civil de 2015, assim como observa-se em seu art. 9º caput: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida”, como também prevê o art. 10 dispondo que: “O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (BRASIL, 2016).

Entende-se que o novo código de processo civil acolheu a ideia de que o contraditório deve ser vis-

to como uma garantia de participação com influência e de não-surpresa, a bastante tempo sustentada pela 

doutrina, de modo a assegurar que haja, no processo judicial, um contraditório pleno e efetivo na construção 

da decisão.

Destarte, cabe destacar que o direito ao contraditório, encontra-se vinculado aos demais direitos e ga-

rantias fundamentais reunidos em nossa Constituição Federal de 1988, como se observa em art. 5º inciso LV ao 

assegurar que: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” (BRASIL, 2018b).
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3 asPECTOs GERaIs da CONCIlIaÇÃO

Segundo Val Junior (2006) é difícil estabelecer a origem do instituto da conciliação, pois sua origem é 
datada no início do estabelecimento da vida em sociedade, uma vez que, o ato de conciliar é inerente à natu-
reza humana. Entretanto desde a Constituição Imperial questionava-se o uso do instituto da conciliação nos 
conflitos. Reza o art. 161 da Constituição de 1824 que: “Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da 
reconciliação, não se começará processo algum.” (BRASIL, 2018a).

Trata-se de um instituto utilizado em conflitos no qual um terceiro facilitador adota uma posição ativa, 
porém de forma neutra e imparcial. É um procedimento consensual que busca a efetiva harmonização social e 
a restauração, dentro dos limites possíveis, da relação social das partes. 

Atualmente, a conciliação demonstra ser um recurso indispensável, visto que é uma maneira prática 
de encerrar o conflito, excluindo as excessivas demandas do Judiciário, como também afirma que o conflito 
sendo resolvido mediante um diálogo racional e positivo entre as partes, proporciona maneiras construtivas e 
harmônicas entre as pessoas.

 Com a vigência da Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a conciliação ganhou im-
portante destaque, dispondo em seu art. 2º que: “O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, sim-
plicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou a 
transação.” (BRASIL, 2018d).

A promulgação desta lei foi uma importante medida para promover maiores recursos para resolução 
de conflitos, uma vez que, o excessivo formalismo estava impedindo a celeridade do processo judicial. Além 
disso, ela ampliou a competência para o julgamento das causas de menor complexidade. 

Conforme o art. 3º desta lei, estabelece que:

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 
das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 

II - As enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 

III - a ação de despejo para uso próprio; 

IV - As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 
inciso I deste artigo; (BRASIL, 2018d).

A lei 9.099/95 também atribuiu a competência dos Juizados Especiais Criminais para a conciliação, pro-
cessamento e julgamento dos crimes de menor potencial. Além disso, ela concedeu um importante destaque ao 
instituto da conciliação como relevante meio de solução de conflitos, instaurando uma autêntica fase conciliató-
ria no procedimento que disciplina. (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2006).

O código de processo civil de 1973 em seu art. 125, inciso IV dizia que “O juiz, deve tentar, a qualquer 
tempo, conciliar as partes.” (BRASIL, 2018c). 
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O atual código de processo civil estendeu este rol, dispondo em seu art. 3º §3º que: “A conciliação, a 
mediação e outros meios consensuais de solução de conflitos deverão ser estimuladas por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do ministério público, inclusive no curso do processo judicial.” (BRASIL, 2016). 

Estabeleceu ainda, o novo código de processo civil, em seu art. 139, inciso V que é de responsabilidade 
do magistrado: “Promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de concilia-
dores e mediadores judiciais.” (BRASIL, 2016).

Além disso, o novo código de processo civil distribui a responsabilidade aos auxiliares de justiça como 
conciliadores como dispõe em seu art. 149:

Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determi-
nadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o 
oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o 
mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regula-
dor de avarias. (BRASIL, 2016).

O novo código de processo civil trouxe a previsão legal para que os tribunais criem centros judiciários 
para resolver os conflitos, assim como preceitua em seu art. 165 que: “Os tribunais criarão centros judiciários de 
solução de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desen-
volvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.” (BRASIL, 2016).

 Pelo efeito da resolução 125/2010 publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (2010), estimulou-se a 
busca por soluções na resolução de conflitos, propiciando a criação do Cadastro Nacional de Mediadores Judi-
ciais e Conciliadores, visando apoiar tribunais que não tenham desenvolvido o cadastro estadual. 

Em consonância com a norma do art. 334 do novo código de processo civil, o art. 1º da resolução 
125/2010 (2010) estabeleceu que antes da decisão adjudicada mediante sentença, deve-se oferecer previamen-
te outros métodos de soluções de conflitos, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a 
conciliação, assim como prestar auxílio e orientação ao cidadão.

Além disso, a Resolução 125/2010 (2010) foi um importante passo na criação de diretrizes na solução 
de conflitos, estimulando os tribunais a criarem os chamados NUPEMECs (Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Solução de conflitos). Esses núcleos, coordenados pelos magistrados tem como principais atri-
buições, o desenvolvimento de politicas judiciais capazes de resolver conflitos de interesses, como também 
no treinamento e capacitação de conciliadores e mediadores na solução de conflitos, e propor aos tribunais 
a realização de parcerias com entes públicos e privados, no atendimento dos fins estabelecidos da resolução.

4 a mEdIÇÃO E a lEI 13.140/2015

Outro método de grande eficácia na solução de conflitos é a mediação em que dois ou mais inte-
ressados recorrem a um mediador, com o objetivo de se trabalhar o conflito de forma a atingir um acordo 
satisfatório as partes. 

A mediação de conflitos é um instituto conhecido por várias nações, pois existem relatos sobre o seu 
emprego há cerca de 3000 a.C. na Grécia, bem como em países como Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, nos casos 
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entre as Cidades – Estados. Segundo Christopher Moore (1998) o instituto da mediação é utilizado há muito 
tempo em diversas culturas ao redor do mundo, tais como a judaica, a islâmica, a cristã, a budista, a hinduísta 
e até nas culturas indígenas.

Entende-se que tanto a conciliação como a mediação, são institutos com objetivos próximos, visando a 
realização da pacificação social, entretanto, ambos possuem características próprias, distinguindo-se no modo 
de realização.

Acolhendo as prerrogativas doutrinárias, o novo código de processo civil de 2015 apontou expressa-
mente a diferença entre os institutos em seu art. 165 § 3°, esclarecendo que:

Art. 165, § 3º. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as ques-
tões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento 
da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem be-
nefícios mútuos. (BRASIL, 2016).

Vale dizer que na conciliação, o conciliador age ativamente, propondo soluções para o conflito, ao passo 
que, na mediação, o mediador auxilia as partes a perquirir e buscar a melhor forma para encerrar o problema. 
Adolfo Braga Neto (2008) afirma que a mediação parte do pressuposto de uma devolução às partes do seu 
poder de administrar e compor o conflito, no fundamento de que são elas as mais indicadas para resolver o 
conflito.

Outra relevante diferença do instituto da conciliação para a mediação é o tipo de conflito na qual reco-
menda-se cada um dos institutos. Em litígios objetivos, em que inexiste uma relação pessoal entre as partes, a 
conciliação mostra-se adequada, entretanto, para conflitos de caráter subjetivo, nos quais há uma relação direta 
entre os litigantes e na permanência deste vínculo pessoal, indica-se o instituto da mediação.

Refere-se a mediação como uma atividade que viabiliza a comunicação entre as partes, permitindo 
que elas próprias confrontem seus pontos de vista e procurem uma solução consensual. Segundo Juan Carlos 
Fezzula (1998) a mediação consiste em uma verdadeira técnica de solução de conflitos que vem demonstrando, 
no mundo, sua efetividade nos conflitos de natureza interpessoal, pois com ela, são os próprios litigantes que 
encontram as soluções. 

Com a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (2010), os mediadores aptos a exercerem 
suas funções perante o Poder Judiciário, deverão ser devidamente capacitados e cadastrados pelos tribunais, 
que ficarão encarregados de regulamentar a inclusão e exclusão de mediadores do respectivo controle. Cabe ao 
mediador em se capacitar a partir de cursos específicos detalhados por esta resolução.

Além disso, a Resolução 125/2010  do Conselho Nacional de Justiça (2010), estabeleceu regras es-
pecíficas na aplicação da mediação tais como: (a) Informações e esclarecimentos as partes sobre o método 
utilizado; (b) Autonomia das partes, tendo o mediador que respeitar os diversos pontos de vista envolvidos; 
(c) Ausência de obrigação de resultado que atribui o dever de não forçar um acordo e de não tomar decisões 
pelos envolvidos; (d) Teste da realidade, que se caracteriza como o dever de assegurar aos envolvidos, ao 
chegarem a um acordo. 
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Os procedimentos de mediação, na prática, são realizados pelas Câmaras de Mediação, instituições 
que executam o papel de cartório, enviando as documentações das partes aos mediadores, fazendo a adminis-
tração da causa. 

A lei 13.140/2015 em seu art. 1º parágrafo único determina precisamente a mediação como uma ati-
vidade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as 
auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. (BRASIL, 2018e).  

Além disso, ela tratou especialmente a mediação como alternativa na solução de conflitos entre parti-
culares, como também estendendo sua eficiência na solução de contendas no âmbito da administração pública.

Estabelece ainda, o art. 2º da lei 13.140/2015 que a mediação será orientada pelos seguintes princípios: 
(a) imparcialidade do mediador; (b) isonomia entre as partes; (c) oralidade; (d) informalidade; (e) autonomia da 
vontade das partes; (f) busca do consenso; (g) confidencialidade; (h) boa-fé. (BRASIL, 2018e).

Cabe ressaltar a opção concedida pelo legislador ao instituir no art. 3º da lei 13.140/2015 que o objeto 
de conflito na mediação pode versar sobre direitos disponíveis, ou direitos indisponíveis que admitem transa-
ção, como também atribui aos litigantes, como mera faculdade, a participação do procedimento da mediação. 
(BRASIL, 2018e).

5 a aRbITRaGEm E a lEI 9.307/1996

Juntamente com os demais métodos de resolução de conflitos citados anteriormente, a arbitragem não 
constitui uma forma recente. Percebe-se que desde a antiguidade, a negociação comercial foi uma atividade 
realizada constantemente pelas antigas comunidades políticas e sociais, que buscavam métodos e alternativas 
que não fossem morosas. Enuncia Carreira Alvim (2004) que a arbitragem é um instituto verificado, na sua for-
ma mais civilizada, desde o antigo império Romano em duas modalidades: a arbitragem de caráter facultativo, 
estabelecida livremente pelos litigantes, e a arbitragem obrigatória, em que a lide era apresentada previamente 
a um magistrado, para posteriormente, as partes escolherem os árbitros.

Desde a Constituição Imperial de 1824, já se fazia jus a este instituto ao dispor em seu art. 160 que “Nas 
causas cíveis e nas penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças são 
executadas sem recurso, se assim o convencionarem as partes.” (BRASIL, 2018a).

No ordenamento jurídico brasileiro vigente, adota-se a lei nº 9.307/96 na regularização da Arbitragem. 
O art. 1º da reiterada lei dispõe que: “As pessoas capazes de contratar, poderão valer-se da arbitragem para 
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” (ALVIM, 2004, p. 23). 

Acertou o legislador na elaboração desta lei, visto que, considerando-se os possíveis métodos de solu-
ção de conflitos, a arbitragem destaca-se por solucionar o conflito de forma compensável as partes, concedendo 
maior apoio ao Judiciário. Esclarece Carreira Alvim (2004) que a lei 9.307/96 consiste em um importante recurso, 
em que conflitos voltados a direitos patrimoniais disponíveis são solucionados por um juízo arbitral, proporcio-
nando um reforço excepcional ao Judiciário.

Diferente dos institutos da conciliação e da mediação, a arbitragem é um recurso não cabível quando 
o conflito em questão versar sobre direitos indisponíveis, visto que, por ser uma forma extrajudicial de se 
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encerrar o conflito, não há possibilidades de se resolver conflitos que são de responsabilidade exclusiva do 
Estado.

Além disso, a lei 9.307/96 possui características próprias que definem a decisão da sentença arbitral 
que são: (a) Celeridade no provimento da sentença; (b) Informalidade na escolha do árbitro feita pelas partes, 
como também do Direito Material e Processual utilizado; (c) Confidencialidade do objeto perquirido pelas par-
tes; (d) Especialização técnica como pré-requisito para julgar a decisão como árbitro; (e) Irrecorribilidade da 
sentença final, sem cabimento de recurso. (BRASIL, 2018f).

A resposta de uma decisão arbitral é diferente de uma sentença judicial. Na Arbitragem as partes 
possuem a autonomia para escolherem em comum acordo o árbitro, ou os árbitros que irão representar o juiz, 
enquanto no Judiciário, o juiz é imposto pelo Estado. 

Atualmente, a atual Constituição de 1988 prevê o instituto da arbitragem em seu art. 114 § 1º dispondo 
que: “Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.” (BRASIL, 2018b).

Segundo o art. 13 da lei 9.307 a arbitragem é realizada por um terceiro denominado como árbitro, que 
possui como requisito ser pessoa capaz e que possua confiança das partes. Percebe-se que o legislador não indi-
vidualizou o tipo de pessoa, sendo ela natural, ou jurídica, bastando apenas como requisito plena personalidade 
e capacidade. (BRASIL, 2018f).

As partes elegem um terceiro, ou uma entidade privada para dar fim a controvérsia apresentada pelas 
partes, sem a interferência estatal. Segundo José Rocha de Albuquerque (2008) é através do árbitro ou árbitros 
que se resolve os litígios atuais, como também os futuros, em que a decisão, provoca efeitos jurídicos nas sen-
tenças proferidas pelos órgãos do Judiciário.

  Revela ainda José Rocha de Albuquerque (2008) que a escolha do árbitro é de grande importância, 
uma vez que ele, ao contrário da mediação, decidirá a controversa. O árbitro deve ser escolhido pelos litigan-
tes, em comum acordo, pois são eles quem outorga poderes para decidir o litígio, podendo escolher quantos 
árbitros julgarem necessário, pois não há em nosso ordenamento jurídico vigente, regulamentação quanto ao 
número exigível de árbitros.

O art. 14 da lei 9.307, sob a égide do código de processo civil de 1973, e posteriormente, recepcionado 
pelo atual código de processo civil de 2015 manteve o impedimento de atuar como árbitros as pessoas que 
tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos 
de impedimento ou suspeição de juízes. (BRASIL, 2018f; BRASIL, 2018c; BRASIL, 2016).

Belizário Lacerda (1988) ressalta que os impedimentos que alcançam o juiz que exerce sua função de 
julgador, também alcançam uniformemente o árbitro ou os árbitros escolhidos no momento da composição 
do conflito. 

Neste contexto, manteve-se o que estabelece o art. 13 §6º da referida lei, como características basilares 
de um árbitro, a imparcialidade, a independência, a competência e a diligência na resolução do conflito. (BRASIL, 
2018f).

Segundo Carreira Alvim (2004) a independência consiste em uma garantia de imparcialidade do árbitro. 
Se este ao exercer o seu papel como julgador não atuar de forma independente, este consequentemente não 
será também imparcial. Ademais é dever do árbitro ser investido de total competência e diligência na composi-
ção do conflito. Valer dizer ainda que na concepção de Carreira Alvim (2004) o árbitro possui o dever de proceder 
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com competência, ou seja, com a mesma capacidade e eficiência que teria na resolução de seus próprios negó-
cios, e diligência, isto é, com zelo, discrição, cautela e discernimento no exercício de sua função. 

Diante disto, entende-se que a arbitragem sempre foi um método bastante perquirido, pelo fato de 
que o árbitro, terceiro imparcial elegido pelas partes, propõe uma decisão capaz de encerrar o conflito de forma 
precisa, sem necessidade da realização de uma ação judicial redigida pela presença do Judiciário. 

Sendo assim, compreende-se que a arbitragem é um instituto que não tem por finalidade propor uma 
disputa com o Judiciário, pelo contrário, fortifica-o ao reduzir a quantidade de ações judiciais, e concede as par-
tes envolvidas a chance de resolver o litígio, garantindo-as maior autonomia de vontade.

6 CONsIdERaÇÕEs fINaIs

Percebe-se que desde o momento em que o Estado proibiu o uso da autotutela, este acabou adqui-
rindo para si, a responsabilidade de exercer a função jurisdicional, tornando-se encarregado de solucionar os 
conflitos sociais, todavia, o resultado disto, foi um Estado sobrecarregado, devido a grande quantidade de ações 
pendentes, provocando uma resposta morosa na prestação jurisdicional.

 Os métodos de solução de conflitos existentes são de grande benefício, pois, um simples acordo entre 
as partes, evidentemente, constitui-se como um resultado positivo, visto que, mesmo com o auxílio da jurisdi-
ção, o inconformismo natural existente entre as partes ainda se encontra presente. 

A decisão proferida pelo magistrado, colabora até mesmo, na provocação de maior desavença entres 
os litigantes.  Em alguns casos, a parte vencida dificilmente reconhece que sua pretensão era ilegítima, creditan-
do ao Judiciário a obrigação pela negatória da pretensão elaborada, resultando assim, em uma decisão distante 
da efetividade. 

Vale destacar que as alternativas na solução da lide instituídas pelo atual ordenamento jurídico, ainda 
não são totalmente conhecidas e divulgadas pelos operadores do Direito e nos ensinos das universidades, fato 
que, contribui para o desconhecimento de outras possíveis soluções pacificas, como também, em um sistema 
judicial moroso e controverso. Porém, com efeito da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
os tribunais de justiça estão investindo em capacitações e treinamentos para os magistrados e demais servido-
res, colaborando na formação de profissionais capacitados na resolução de conflitos.

Decerto, os métodos de resolução de conflitos nem sempre constituirão meios adequados na solução 
de conflitos. Em algumas situações graves ou que envolvam questões exclusivas e únicas do Estado, este deverá 
realizar sua função jurisdicional.

Todavia, os meios consensuais de solução de conflitos são instrumentos de grande ajuda na busca da 
pacificação social, pois garante as partes, a liberdade de se posicionarem ao conflito, objetivando um resultado 
benéfico e recompensador a todos os envolvidos. Com esta prática, anseia-se não excluir a atuação do Estado, 
mas sim promover uma participação ativa dos litigantes.

A tentativa de uma conciliação, de uma mediação, ou até mesmo da arbitragem colabora sobrema-
neira com o exercício do direito, dado que, as partes, ao firmarem um acordo de forma livre e consensual, há 



22

sobretudo, a clara manifestação do direito ao contraditório garantido aos jurisdicionados de participarem na 
construção da decisão.

Chegou-se à conclusão de que os ganhos com o uso dos meios consensuais de solução de conflitos, 
será claramente, propor as partes que estabeleçam uma solução pacífica para seus conflitos, visto que, o conci-
liador, o mediador e o árbitro, são autores fundamentais no provimento da sentença, colaborando para que a 
negociação resulte em um acordo positivo e finalizando para que ambas as partes saiam vitoriosas.
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REsumO: O novo código de processo civil inovou ao permitir a realização de negócios jurídicos processuais 
entre as partes litigantes, com a possibilidade de alterar certos atos processuais. Através do método dedutivo e 
baseado em pesquisa teórico-bibliográfica pretende-se analisar essas inovações e seus requisitos. Em conclusão, 
se aposta na autonomia processual das partes numa nova perspectiva do acesso à justiça, visto que poderão, 
em contraditório, estabelecer quais os atos processuais serão praticados, adequando-os às particularidades do 
caso concreto, para a efetividade do devido processo legal.
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ABSTRACT: The new civil procedure code has innovated by permitting the conduct of procedural legal transactions 
between the disputing parties, with the possibility of amending certain procedural acts. Through the deductive method 
and based on theoretical-bibliographic research, we intend to analyze these innovations and their requirements. In 
conclusion, there is a stake in the procedural autonomy of the parties in a new perspective of access to justice, since 
they may, in contradictory terms, establish which procedural acts will be practiced, adapting them to the particularities 
of the concrete case, for the effectiveness of due process of law.
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1 INTROduÇÃO

O Novo Código de Processo Civil, Lei n° 13.105, de 17 de março de 2015, inaugurou no cenário jurídico 
nacional o instituto denominado negócios jurídicos processuais, permitindo que os litigantes estabeleçam acordos 
não apenas em relação ao objeto da controvérsia (direito material), através das vias alternativas de solução de 
conflito (conciliação, mediação e arbitragem), mas também, em relação às questões processuais, possibilitando 
que os envolvidos façam ajustes e alterações em certos atos procedimentais adequando-os às particularidades 
do caso concreto.

Assim, ao reconhecer às partes litigantes algum poder de disposição em relação aos atos processuais, 
na esfera cível, pretende-se valorizar e estimular a autonomia da vontade daqueles que serão os destinatários 
da prestação jurisdicional do Estado.

A partir da norma processual civil, amplas possibilidades para um melhor ajuste do procedimento 
processual estarão à disposição das partes, quer se trate de direito de natureza disponível ou indisponível, 
exigindo a norma que o processo admita autocomposição, que as partes sejam capazes, que o objeto seja lícito 
e a forma permitida ou não vedada por lei.

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo pesquisar se as inovações contidas no novo Código 
de Processo Civil de 2015 e na legislação pátria extravagante, relativas aos negócios jurídicos processuais, 
possibilitam a autonomia processual das partes numa nova perspectiva do acesso à justiça.

Esta pesquisa se justifica pela inovação e atualidade do tema no contexto normativo pátrio, visto que 
o novo Código de Processo Civil vem suscitando vários debates no cenário nacional. Ressalte-se que este estudo 
tem relevância acadêmica, pois contribuirá para a formação dos discentes, além de difundir e estimular a prática 
dos negócios jurídicos processuais como meios alternativos de solução de conflitos e pacificação social, mesmo 
que através do processo judicial.

Através do método dedutivo, o presente trabalho baseou-se em pesquisa teórico-bibliográfica e 
documental, com a utilização de livros, textos e artigos doutrinários, além de leis e suas exposições de motivos, 
que possuam relação direta ou indireta com o tema.

Esta pesquisa pretende apresentar o conceito e os requisitos para a realização dos negócios jurídicos 
processuais. Serão analisadas as modalidades previstas na norma processual pátria, tais como a definição dos 
atos processuais a serem realizados pelas partes, o calendário dos atos processuais, a alteração dos prazos 
processuais, a distribuição do ônus da prova, a escolha consensual do perito, a suspensão do processo e a 
eleição do foro.

No capítulo seguinte, será examinado o recurso cabível para a decisão que nega a eficácia de um 
negócio jurídico processual ajustado entre as partes litigantes. Na sequência, será analisada a autonomia 
processual das partes, como nova perspectiva de acesso à justiça.

Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre o estudo realizado, reputando que o novo 
Código de Processo Civil, através dos negócios jurídicos processuais, possibilita às partes litigantes uma nova 
perspectiva no acesso à justiça, visto que poderão estabelecer, em contraditório, quais os atos processuais 
serão praticados, adequando-os a particularidade do caso concreto.
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2 NEGóCIO JuRídICO PROCEssual

Quando se busca o poder judiciário para resolver alguma demanda na área civil, as partes litigantes 
se sujeitam às normas processuais definidas no Código de Processo Civil de 2015, que, previamente, estabelece 
uma sequência lógica e cronológica de atos processuais, que se consubstanciam no procedimento comum. 
Assim. “Procedimento comum é o nome que o CPC atribui ao rito padrão para a fase de conhecimento do 
processo.” (WAMBIER, 2018, p. 64).

Dentro dessa perspectiva, surge a possibilidade de as partes litigantes ajustarem, de comum acordo, 
quais os atos processuais serão necessários para a solução do seu caso concreto. Esse instituto é denominado 
negócio jurídico processual.

O Novo Código de Processo Civil pátrio, Lei nº 13.105/2015, em vigor desde 18 de março de 2016, veio 
consolidar a possibilidade das partes celebrarem o “negócio jurídico processual”. Tal dispositivo está inserido no 
seu artigo 190, a saber:

Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às 
partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 
deveres processuais, antes ou durante o processo. (BRASIL, 2015).

“Seguindo uma tendência oriunda principalmente do direito francês, nosso legislador permitiu ainda 
a realização de acordos processuais entre as partes tendo por objeto o procedimento.” (MARINONI, 2016, p.117).

Através do negócio jurídico processual “confere-se ao sujeito o poder de escolher a categoria 
jurídica ou estabelecer, dentro os limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas 
processuais.” (DIDIER; NOGUEIRA, 2012, p. 59 e 60).

Para Luiz Rodrigues Wambier “trata-se de manifestações de vontade que têm por escopo a produção 
de específicos efeitos processuais, delineados por tais manifestações.” (WAMBIER, 2016, p.514).

Cassio Scarpinella Bueno, analisando o artigo 190 do novo Código de Processo Civil destaca que “o 
dispositivo admite que as partes realizem verdadeiros acordos de procedimento para otimizar e racionalizar a 
atividade jurisdicional.” (BUENO, 2017, p. 225).

“Trata-se de grande inovação, que autoriza as partes capazes, em cláusula aberta e geral, a influir 
diretamente sobre o procedimento e o prazo.” (GONÇALVES, 2018, p.330).

“A ideia se coaduna com o princípio da cooperação, que está presente no Código atual, devendo 
nortear a conduta das partes e do próprio juiz, com o objetivo de, mediante esforço comum, solucionar o litígio, 
alcançando uma decisão justa.” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p.483).

A esse respeito, Daniel Amorim Assumpção Neves relata que:

O Novo Código de Processo Civil passou a prever de forma expressa uma 
verdadeira cláusula geral de negócio jurídico processual, de forma a permitir, além 
das hipóteses especificas de negócio jurídico processual típico, que continuam 
entre nós, a celebração de acordo entre as partes de forma geral, envolvendo tanto 
o procedimento como as suas situações processuais. (NEVES, 2018, p. 389).
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Cabe ressaltar que “o Ministério Público pode celebrar negócio processual destinados a produzir 
efeitos nos processos em que atua como parte, e não como mero fiscal da ordem jurídica. Também a Fazenda 
Pública pode celebrar negócios processuais.” (CÂMARA, 2018, p.126).

Visando melhor compreensão do tema objeto desta pesquisa, serão abordados adiante os requisitos 
existentes na norma processual civil pátria para a realização dos negócios jurídicos processuais.

2.1 REquIsITOs dOs NEGóCIOs JuRídICOs PROCEssuaIs

O artigo 104 do Código Civil pátrio (Lei n° 10.406/2002), estabelece os requisitos para a validade de 
quaisquer negócios jurídicos, a saber: “a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.” (BRASIL, 2002).

O artigo 3° do Código Civil brasileiro dispõe sobre a incapacidade absoluta civil: “são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.” (BRASIL, 2002).

Já o artigo 4° do mesmo diploma legal esclarece que: “são incapazes, relativamente a certos atos ou 
à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os 
viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 
IV - os pródigos. ” (BRASIL, 2002).

Para a validade do negócio jurídico também é necessário “que seu objeto seja possível. A quase 
totalidade dos negócios jurídicos tem objetos possíveis. Para que tenhamos um negócio jurídico válido é preciso 
que o negócio seja determinado ou determinável.” (FARIAS, 2018, p.526 e 527).

“O último requisito de validade do negócio é a forma prescrita ou não defesa em lei. Prescrita é a forma 
indicada, exigida por lei. Forma não defesa é não proibida, não vedada por lei.” (FARIAS, 2018, p.527 e 528).

“Será nulo o negócio jurídico processual que não atenda aos requisitos gerais de negócio jurídico 
previstos pelo art. 104 CC ou os requisitos previstos no art. 190, caput. Também será nulo em razão dos vícios 
sociais e do consentimento e se o negócio jurídico for simulado.” (NEVES, 2018, p.396).

“Assim, para serem válidos, os negócios jurídicos processuais devem: a) ser celebrados por pessoas 
capazes; b) possuir objeto lícito; c) observar forma prevista ou não proibida por lei.” (DIDIER JR., 2015, p.385).

Para Humberto Theodoro Júnior os requisitos para alteração convencional de alguns procedimentos 
são: “(i) a causa deve versar sobre direitos que admitam autocomposição; (ii) as partes devem ser plenamente 
capazes; e (iii) a convenção deve se limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes.” 
(THEODORO JÚNIOR, 2016, p.483).

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 190 caput, destaca outros requisitos para os 
negócios jurídicos processuais que são: versar o processo sobre direitos que admitam autocomposição e partes 
plenamente capazes.

Acerca da autocomposição, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que:

A autocomposição é uma interessante e cada vez mais popular forma de solução 
dos conflitos sem a interferência da jurisdição, estando fundado no sacrifício 
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integral ou parcial do interesse das partes envolvidas no conflito, mediante a 
vontade unilateral ou bilateral dos sujeitos. (NEVES, 2018, p.63).

“Além disso, a lei limita a validade dos negócios processuais, restringindo-a as causas que versem 
sobre direito que admitem autocomposição. Não fala a lei, corretamente, em direitos indisponíveis, mas em 
direitos que admitam autocomposição.” (CÂMARA, 2018, p.126).

É pertinente essa observação, pois “há casos em que, não obstante a indisponibilidade do direito 
material, há aspectos que admitem autocomposição, como se dá em matéria de alimentos, por exemplo. Pois 
nesses casos os negócios processuais são admissíveis.” (CÂMARA, 2018, p.126).

Ainda quanto à autocomposição, Luiz Rodrigues Wambier entende que:

Por vezes, a autocomposição é reflexo da constatação, pelo sujeito envolvido 
no litígio, de que ele não tem razão, total ou parcialmente, naquilo que vinha 
pretendendo. Toda vez que alguém constata que sua posição é insubsistente no 
conflito, em princípio, é possível que chegue a uma composição com o adversário. 
(WAMBIER, 2016, p.516).

“O que determina a solução do conflito não é o exercício da força, como ocorre a autotutela, mas 
a vontade das partes, o que é muito mais condizente com o Estado democrático de direito em que vivemos.” 
(NEVES, 2018, p.63).

Deve-se destacar que “ao magistrado, cabe de ofício ou a requerimento, controlar a validade destas 
convenções, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade, de inserção abusiva em contrato de 
adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.” (BUENO, 2017, p. 225).

Luiz Guilherme Marinoni destaca que:

É claro que não é possível às partes, no entanto, acordar a respeito do exercício 
dos poderes do juiz seria claramente afrontoso à clausula que prevê o direito ao 
processo justo, devidamente conduzido pelo juiz, emprestar validade a acordos 
sobre o exercício de poderes ligados ao exercício da própria soberania estatal no 
processo. (MARINONI, 2016, p. 117).

“Além de controlar de ofício a validade dos acordos processuais nos casos de nulidade, de inserção 
abusiva em contrato de adesão ou em caso de manifesta situação de vulnerabilidade, tem o juiz de controlar a 
validade dos acordos à luz do direito fundamental ao processo justo e do contraditório.” (MARINONI, 2016, p. 117).

Na sequência dessa pesquisa serão analisadas as modalidades de negócios jurídicos processuais, 
que foram inseridas na atual norma processual civil pátria.

2.2 mOdalIdadEs EXIsTENTE NO NOvO CPC

Para melhor compreensão das modalidades de negócios jurídicos processuais, inseridas no novo 
Código de Processo Civil de 2015, será examinada adiante a definição consensual dos atos processuais a serem 
realizados pelas partes, o calendário dos atos processuais, a alteração dos prazos processuais, a distribuição do 
ônus da prova, a escolha consensual do perito, a suspensão do processo, e a eleição do foro.
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2.2.1 dEfINIÇÃO CONsENsual dOs aTOs PROCEssuaIs

Os atos processuais são “atos jurídicos, praticados pelos sujeitos do processo, que se destinam a 
produzir efeitos no processo em relação ao qual são praticados.” (CÂMARA, 2018, p.125).

“É possível promover-se uma classificação dos atos processuais, a qual certamente poderá ser 
didaticamente útil para compreensão das várias distintas modalidades de ato que se praticam ao longo do 
trâmite processual.” Assim, “os atos processuais classificam-se em atos do órgão jurisdicional e atos das partes.” 
(CÂMARA, 2018, p.125).

“Os atos do órgão jurisdicional, por sua vez, dividem-se em atos do juiz e atos dos auxiliares da 
justiça. Os atos das partes podem ser: (a) atos postulatórios; (b) atos instrutórios; (c) atos dispositivos (negócios 
processuais); (d) atos reais”. (CÂMARA, 2018, p.125).

“Atos postulatórios são aqueles através dos quais as partes manifestam suas pretensões em juízo. 
Dividem-se em pedido (a postulação principal, do mérito) e requerimento (qualquer outra postulação distinta 
do pedido).” (CÂMARA, 2018, p.125).

“Atos Instrutórios das partes são aqueles destinados a influir na formação do resultado do processo. 
São, portanto, atos através dos quais as partes fazem valer o seu direito ao contraditório.” (CÂMARA, 2018, 
p.126).

“Atos dispositivos (também chamados negócios processuais) são atos pelos quais as partes 
livremente regulam suas posições jurídicas no processo. O CPC traz em seu art. 190, uma cláusula geral de 
negócios processuais.” (CÂMARA, 2018, p.126).

Por fim, “as partes também praticam atos reais. Estes são atos processuais que são praticados por 
intermédio de outros meios de manifestação da vontade que não seja o uso da palavra.” (CÂMARA, 2018, p.139).

A seguir serão examinados alguns dos negócios jurídicos processuais que podem ser realizados 
pelas partes.

2.2.2 CalENdáRIO dOs aTOs PROCEssuaIs

“Trata-se de um agendamento para a prática de atos processuais, feito de comum acordo entre 
partes e órgão julgador e em atenção às particularidades da causa.” (DIDIER JR, 2015, p.695).

“Não há interferência sobre poderes, direitos ou ônus processuais. Bem por isso, o calendário 
processual pode ser avençado inclusive em causas que não comportam autocomposição, mesmo no sentido 
amplo.” (WAMBIER, 2016 p.520).

“O calendário cumpre significativo papel na implementação do princípio de duração razoável do 
processo e de emprego de meios que acelerem sua conclusão.” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p.523).

“A grande vantagem de fixação do calendário procedimental é encontrada no § 2°, do art. 191 do 
Novo CPC: a dispensa de intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência 
cujas datas tiverem sido designadas no calendário.” (NEVES, 2018 p. 406).
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A esse respeito, “por pressupor acordo entre os sujeitos processuais, o calendário vincula-os e 
os prazos nele estabelecidos serão modificados em casos excepcionais, quando devidamente justificados.” 
(BUENO, 2017, p.228).

Humberto Theodoro Júnior entende que: “em medida de economia processual evidente, a lei dispensa 
a intimação das partes para os atos processuais e para audiências, cujas datas tenham sido designadas no 
calendário.” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p.523).

Luiz Guilherme Wambier observa que:

Pode-se discutir também se é possível fixar uma data para o proferimento da 
sentença que implique desobediência à ordem cronológica de conclusão do 
processo. A regra sobre a ordem cronológica não é absoluta. Comporta exceções, 
legalmente previstas, e pode também ser excepcionalmente alterada, por fundados 
motivos, devidamente apresentados. (WAMBIER, 2016, p. 520).

Assim o novo Código de Processo Civil de 2015 possibilitou, em seu artigo 191 que o juiz e as partes, 
de comum acordo, fixem um calendário para pratica dos atos processuais vinculando a todos, sendo os prazos 
acordados modificados somente com a devida justificação, além de dispensar intimação das partes para pratica 
de atos processuais ou realização de audiências fixadas no calendário, pois os mesmo já estarão cientes.

2.2.3 alTERaÇÃO dOs PRazOs PROCEssuaIs

“A existência de prazos processuais evidencia a característica necessariamente temporal do 

processo e assinala ainda a tentativa do legislador infraconstitucional em dimensionar de acordo com o direito 

fundamental ao processo com prazo razoável a sua duração.” (MARINONI, 2016, p.124).

“Os prazos podem ser legais (fixados pela lei), judiciais (fixados pelo juiz) ou convencionais (fixados 

por acordo procedimental celebrado entre as partes nos termos do art. 190 do Novo CPC).” (NEVES, 2018, p.429).

“Legais são os prazos que, como próprio nome indica, são definidos em lei, não podendo, em princípio, 

as partes nem o juiz alterá-los. Judiciais, por outro lado, são aqueles fixados pelo próprio juiz nas hipóteses em 

que a lei for omissa.” (DONIZETTI, 2016, p.433).

“Prazos próprios são aqueles cuja inobservância acarreta necessariamente uma consequência 

processual negativa para quem o descumpre. São impróprios os prazos cuja descumprimento não gera 

consequências procesuais.” (WAMBIER, 2016, p.581).

Acerca dos prazos próprios e impróprios, Daniel Amorrim Assumpção Neves esclarece que:

Para as partes a intempestividade gera preclusão temporal, já que seus prazos são 

próprios, enquanto que para o juízo os prazos são, ao menos em regra, impróprios, 

de forma que o ato judicial praticado além do prazo é valido e eficaz como se tivesse 

disso (sic) praticado dentro do prazo. (NEVES, 2018, p.429).



32

Quanto ao descumprimeto dos prazos próprios e prazos imprórios Luiz Guilherme Marinoni relata que:

A inobservância ds prazos próprios gera preclusão temporal, isto é, gera a 
impossibilidade de se praticar o ato posteriormente, salvo alegação e prova de 
justa causa (art. 223). Os prazos impróprios existem para moldar o cumprimento 
de deveres por essa razão, o seu descumprimento não gera a impossibilidade de 
prática posterior ao ato. (MARINONI, 2016, 124 e 125).

Os prazos processuais também podem ser classificados em prazos dilatórios e prazos peremptórios.

“Na definição clássica, prazos dilatórios eram os que poderiam ser alterados pela vontade das 
partes e também pelo juiz. Peremptórios eram os prazos inalteráveis, seja pelas partes, seja pelo juiz.” 
(WAMBIER, 2016, p.580).

Luiz Rodrigues Wambier esclarece conforme os prazos dilatórios que :

Pode -se dizer que dilatório é o prazo que: (a) pode até ser reduzido pelo juiz sem a 
anuência  das partes (desde que o faça previamente, deixando isso claro às partes, 
e não reduza o prazo de inviabilizar ou dificultar extremamente a prática do ato 
pela parte); (b) pode ser diretamente alterado pelas partes, sem depender de uma 
chancela do juiz. (WAMBIER, 2016, p. 580 e 581).

“Peremptórios são os prazos que apenas não podem ser reduzidos pelo juiz sem anuência das 
partes.” (WAMBIER, 2016, p.580).

Luiz Rodrigues Wambier ainda destaca que:

Isso significa que mesmo o prazo peremptório: (a) pode ser reduzido pelo juiz 
com a concordância das partes (art. 222, § 1°, do CPC/2015, a contratio sensu); (b) 
pode ser ampliado ou diminuído por iniciativa consensual das próprias partes, 
com a chancela do juiz (art. 191 do CPC/2015); (c) pode ser ampliado pelo juiz, 
independentemente de assentimento das partes (art. 139, VI, do CPC/2015). 
(WAMBIER, 2016, p.580).

“Em se tratando de direitos que admitam autocomposição, os arts. 190 e 191 permitem acordo 
procedimental e calendarização dos atos processuais, o que significa que podem as partes alterar inclusive os 
prazos peremptórios.” (DONIZETTI, 2016, p. 434).

“Esses prazos também podem ser adaptados pelo juiz e pelas partes às especificidades da causa (art. 
139, VI), mas com a peculiaridade de que não podem ser encurtados sem a oitiva das partes (art. 222. §1.°).” 
(MARINONI, 2016, p.124).

2.2.4 dIsTRIbuIÇÃO dO ôNus da PROva

Ônus da prova é “o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações 
de fato. Esse encargo pode ser atribuído (i) pelo legislador, (ii) pelo juiz ou (iii) por convenção das partes.” (DIDIER 
JR, 2016 p. 123).
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“A sua inobservância pode colocar o sujeito numa situação de desvantagem. Não é um dever e, por 
isso mesmo, não se pode exigir o seu cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem 
interesse em observá-lo.” (DIDIER JR, 2016 p. 123).

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior ressalta que:

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca 
dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa. Aquele a quem a lei atribui 
o encargo de provar certos fatos, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, 
sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial. (THEODORO 
JÚNIOR, 2016 p.893).

Cabe destacar que o instituto processual denominado “ônus da prova”, prescrito no artigo 373 do 
Código de Processo Civil de 2015, também constava na norma processual civil de 1973 no seu artigo 333.

Na atual norma processual civil foi inserida a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme 
consta nos parágrafos 1°, 2° do artigo 373, a saber:

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos 
do  caput  ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá 
o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir 
do ônus que lhe foi atribuído (BRASIL, 2015).

O caput do artigo 373 e seus respectivos incisos, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece a 
divisão ao ônus da prova da seguinte maneira: “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 
de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 
(BRASIL, 2015).

A decisão prevista no parágrafo primeiro deste artigo não pode gerar situação em que a 
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (BRASIL, 2015).

“Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria 
fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.” (NEVES, 
2018, p. 735).

“O réu se defende por meio de defesa indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as 
consequências jurídicas ao se basear em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.” 
(THEODORO JÚNIOR, 2016, p.898).

O artigo 373, parágrafo 3º, do novo Código de Processo Civil, destaca que “a distribuição diversa do 
ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível 
da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” (BRASIL, 2015).

“A regra do parágrafo quarto permite que o acordo que distribuiu o ônus da prova seja formalizado 
antes ou no curso do processo. O juiz deve velar para que esse acordo não seja formalizado com objetivo de 
prejudicar uma das partes.” (DONIZETTE, 2016, p.567).
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Cabe destacar que “sempre que a modificação convencional do ônus probatório repercutir em 
prejuízo a pessoa vulnerável é de se considerar esse acordo ilegal, recusando a ele qualquer valor.” (MARINONI, 
2016, p. 281).

“Como as partes têm disponibilidade de certos direitos e do próprio processo, é perfeitamente lícito 
que, em cláusula contratual, se estipulem critérios próprios a respeito do ônus da prova, para a eventualidade 
de litígios a respeito do cumprimento do contrato.” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 915).

Elpídio Donzetti esclarece que não poderá fazer tal acordo quando se “tratar de direito indisponível 
ou quando tal convenção tornar essa prova excessivamente difícil. Isso significa que o magistrado, em uma 
dessas duas hipóteses e à luz do caso concreto, pode afastar a convenção anteriormente pactuada entre as 
partes.” (DONIZETTI, 2016, p.567).

“Em tais casos é proibida a convenção que distribui de forma diversa o ônus da prova entre as 
partes, então em todas as demais situações esta convenção é admitida. Trata-se, portanto, de negócio jurídico 
processual, admitido desde que satisfeitos os requisitos.” (MARINONI, 2016, p. 280 e 281).

Assim, a distribuição do ônus da prova “trata-se de um negócio jurídico processual típico 
expressamente previsto pelo legislador. Nas relações de consumo, são nulas de pleno direito as cláusulas 
contratuais que invertam ônus da prova em detrimento do consumidor (art. 51, VI, do CDC). (WAMBIER, 2018, 
p.243 e 244).

2.2.5 EsCOlha CONsENsual dO PERITO

“A prova pericial é admissível quando se necessite demonstrar no processo algum fato que dependa 
de conhecimento especial que não seja próprio ao juiz médio, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos 
que podem ser exigidos do homem.” (MARINONI, 2016, p.406).

“Note-se que as partes não dispõem negocialmente quanto a haver a perícia. Isso dependerá de 
decisão do juiz (ainda que eventualmente seja uma decisão deferindo requerimento de prova pericial feito por 
ambas as partes).” (WAMBIER, 2018, p. 354).

A perícia em si não é consensual. “o consenso concerne à pessoa do perito. Então, a rigor, tem-se um 
perito consensual, e não propriamente uma perícia consensual, como diz a lei.” (WAMBIER, 2018, p. 354).

O artigo 471, caput, e seus incisos do novo Código de Processo Civil de 2015, trouxe uma inovação 
com relação a perícia, possibilitando a escolha consensual do perito a saber: “as partes podem, de comum 
acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que: I - sejam plenamente capazes; II - a 
causa possa ser resolvida por autocomposição. ” (BRASIL, 2015).

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior aduz que:

O novo Código permitiu que as partes, de comum acordo, escolham o perito, 
indicando-o ao juiz mediante requerimento. Essa possibilidade depende dos 
seguintes requisitos: (i) que as partes sejam plenamente capazes; e, (ii) que a causa 
possa ser resolvida por autocomposição. (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 1012).
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“Trata-se de mais um caso em que o CPC de 2015 inova ao admitir, na prática dos atos processuais, 
ampla participação das partes como verdadeiros condutores dos rumos do processo, aplicando, assim, a diretriz 
ampla do art. 190.” (BUENO, 2017, p. 398).

Elpídio Donizetti destaca que “poderão as partes, desde que plenamente capazes, acordar a escolha 
do perito. Para tanto deverão apresentar requerimento ao juiz, indicando não só o especialista, mas, também, 
os eventuais assistentes. Além disso, deverão indicar a data e o local para realização da prova.” (DONIZETTI, 
2018, p. 585).

Assim, “nos termos do art. 471, § 1°, no momento de escolha do perito pelas partes, estas já devem 
indicar os respectivos assistentes técnicos, bem como a data e local em que será realizada ou iniciada a perícia.” 
(NEVES, 2018, p. 802).

“O perito, sempre que possível, deve ser escolhido entre profissionais legalmente habilitados 
segundo suas respectivas formações e a lei que rege sua profissão e inscritos em cadastro mantido pelo tribunal 
respectivo.” (MARINONI, 2016, p.407).

“Perito e os assistentes técnicos apresentarão o laudo e os pareceres em prazo fixado pelo juiz, se já 
não tiver havido a fixação de prazo por convenção das partes (sempre ressalvada a possibilidade de que tenha 
sido ajustado um calendário processual).” (CÂMARA, 2018, p.263 e 264).

Cabe destacar que “quando as próprias partes escolhem o perito, fica desde logo superado qualquer 
fundamento de suspeição ou impedimento de que as partes já tinham ou deveriam ter conhecimento por 
ocasião da escolha feita.” (WAMBIER, 2018, p. 354).

2.2.6 susPENsÃO dO PROCEssO

“O processo pode ser temporariamente suspenso por vontade das partes ou por força de situações de 
fato ou de direito que exigem atenção exclusiva ou mesmo que impedem o curso normal dos atos processuais.” 
(WAMBIER, 2016, p.458).

A suspensão do processo “trata-se, de uma situação temporária durante a qual nenhum ato 
processual pode ser validamente praticado, com a única ressalva dos atos que sejam considerados urgentes, 
destinados a evitar dano irreparável.” (CÂMARA, 2018 p.179).

O instituto da suspensão do processo prescrito no artigo 313 do Código de Processo Civil de 2015, 
também constava na norma processual civil de 1973 no seu artigo 265.

“A suspensão do processo por convenção das partes ocorre com maior repetição na dinâmica forense 
diante da possibilidade de celebração de acordo judicial, paralisando-se a marcha do processo para que os 
detalhes da composição sejam ultimados.” (MONTENEGRO FILHO, 2015, p.193).

Alexandre Freitas Câmara destaca que a suspensão do processo “trata-se de um negócio processual 
típico, atraves do qual as partes paralisan o andamento do processo pelas razões que lhes parecerem 
convenientes.” (CÂMARA, 2018, p. 180).
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O artigo 313, e o inciso II da atual norma processual, dispõe que: “suspende-se o processo: II - pela 
convenção das partes.” (BRASIL,2015).

Já o parágrafo 4° do artigo 313, estabelece que: “o prazo de suspensão do processo nunca poderá 
exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.” (BRASIL, 2015).

Cabe destacar que o caput do dispositivo 221 do novo Código de Processo Civil de 2015, aduz que: 
“suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das 
hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.” 
(BRASIL, 2015).

2.2.7 ElEIÇÃO dO fORO

A eleição do foro “é um ajuste autorizado pelo art. 63 do NCPC, para alterar a competência em razão 
do valor e do território, em relação às ações oriundas de direitos e obrigações, nos limites do negócio jurídico 
em que a cláusula for inserida.” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p.259).

“A cláusula de eleição do foro é uma disposição negocial que pode ser inserida por vontade das partes 
em qualquer negócio jurídico. Por essa, convenciona-se que eventuais litígios oriundos do negócio deverão ser 
dirimidos em determinado juízo.” (MARINONI, 2016, p71).

Cabe ressaltar que a eleição do foro prescrita no artigo 63 na norma processual civil de 2015, do 
mesmo modo constava no Código de Processo Civil de 1973 no seu artigo 111.

Na cláusula de eleição do foro “as partes podem no caso concreto afastar a aplicação da regra de 
competência relativa por meio de celebração de um acordo, escolhendo um foro determinado (não aquele 
previsto em lei, pois aí o acordo seria inútil) para futuras e possíveis demandas”. (NEVES, 2018, p.273).

A esse respeito, “o novo Código foi além da jurisprudência e da codificação revogada, permitindo a 
declinação de ofício genericamente em todo e qualquer tipo de contrato, e não apenas naqueles de adesão.” 
(THEODORO JÚNIOR, 2016, p.260).

“A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por 
convenção das partes, mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo 
foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” (DONIZETTI, 2016, p.227).

Acerca ao momento da eleição do foro Elpídio Donizetti destaca que:

Enquanto o CPC/1973 se omite com relação ao momento do processo no qual cabe 
ao magistrado reconhecer de ofício a nulidade da cláusula, o CPC/2015 só confere 
esse poder ao juiz até a citação. Se, no entanto, o réu já tiver sido citado, é ele quem 
deverá alegar a abusividade no momento da apresentação da contestação, sob 
pena de preclusão. (DONIZETTI, 2016, p.227).

Ainda quanto ao momento da eleição do foro Luiz Guilherme Marinoni entende que:

A ineficácia da cláusula de eleição de foro pode ser examinada pelo juiz, de ofício, 
sempre que for abusiva (inserta ou não em contrato de adesão) ou quando uma 
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das partes for manifestamente vulnéravel.Também pode a parte prejudicada 
invocar a abusividade da cláusula, na sua contestação, sob pena de preclusão (art. 
63, § 4.°). (MARINONI, 2016, p.71).

Assim, “a eleição de foro dá-se por meio de cláusula constante de instrumento escrito celebrado 
entre as partes, aludindo expressamente a determinado negócio jurídico. Preenchido os requisitos dos negócios 
jurídicos em geral.” (DONIZETTI, 2016, p.227).

3 RECuRsO aPlICávEl aO NEGóCIO JuRídICO PROCEssual

“Em regra, não se previu recurso contra decisão interlocutória que nega validade ou eficácia ao 
negócio jurídico processual. A exceção concerne à decisão que se recusar a aplicar convenção arbitral, que é 
passível de agravo de instrumento (art.1.015, III, do CPC/2015).” (WAMBIER, 2016, p. 518).

Sobre a recorrigibilidade na arbitragem e no negócio jurídico processual, Fredie Didier Jr., ressalta que:

Convenção de arbitragem é um negócio processual. A decisão que rejeita é decisão 
que nega eficácia a um negócio processual. A eleição de foro também é um 
negócio processual. A decisão que nega eficácia a uma cláusula de eleição de foro 
é impugnável por agravo de instrumento, em razão da interpretação extensiva. 
Pode-se ampliar essa interpretação a todas as decisões que negam eficácia ou não 
homologam negócio jurídico processual seriam, também por extensão, agraváveis. 
(DIDIER JR., 2017, p. 251).

“O recurso de agravo deve ser analisado como um gênero recursal, existindo três diferentes espécies 
de agravo, previstos no Novo Código de Processo Civil, todas com prazo de interposição de 15 dias.” (NEVES, 
2018, p. 1657).

A esse respeito, Daniel Amorrim Assumpção Neves destaca que:

Contra determinadas decisões interlocutórias de primeiro grau é cabível o 
agravo de instrumento, sendo que as decisões interlocutórias de primeiro grau 
não recorríveis por tal recurso (art. 1.015 do Novo CPC) são impugnáveis como 
preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso (art. 1.009, § 1°, do 
Novo CPC). (NEVES, 2018, p 1657).

Na hipótese de inadmissão do agravo de instrumento, Luiz Rodrigues Wambier entende que:

caberá à parte interessada rediscutir a questão como preliminar de eventual 
apelação contra à sentença (art. 1.009, §§ 1.° e 2.°, do CPC/2015). Havendo situação 
grave e urgente, que não possa aguardar eventual e futura apelação, o remédio 
será o emprego do mandado de segurança (art. 5.°, LXIX, da CF/1988 e art. 5.°, II, da 
Lei 12.016/09, a contrario sensu). (WAMBIER, 2016, p. 518).

Não obstante, cabe destacar que “se o pronunciamento decisório negando validade ou eficácia à 
convenção processual constituir um capítulo da própria sentença, deverá também ser diretamente atacado 
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mediante apelação mesmo quando o negócio em questão for a convenção arbitral (art. 1.009, §3°).” (WAMBIER, 
2016, p. 518).

Assim, constata-se que, no novo Código de Processo Civil, não há previsão expressa de recurso 
cabível contra a decisão acerca dos negócios jurídicos processuais. Também, verifica-se que esta matéria ainda 
é pouca abordada na doutrina. Contudo, por uma análise extensiva, na hipótese de indeferimento do negócio 
jurídico processual, entende-se ser possível o agravo de instrumento, por ser o recurso cabível contra decisão 
interlocutória que decide questões processuais.

4 auTONOmIa PROCEssual das PaRTEs E O aCEssO à JusTIÇa

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5°, inciso XXXV, destaca que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” (BRASIL, 1988).

“O comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador nem 
ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão.” (NERY JUNIOR, 2017, p.213).

“Pelo princípio constitucional do direito de ação, além do direito ao processo justo, todos têm o direito 
de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional.” 
(NERY JUNIOR, 2017, p.214).

“Nisso reside a essência do princípio: o jurisdicionado tem o direito de obter do Poder Judiciário 
a tutela jurisdicional adequada. A lei infraconstitucional que impedir a concessão da tutela será ofensiva ao 
princípio constitucional do direito de ação.” (NERY JUNIOR, 2017, p.214 e 215).

“Sabe-se que hoje, em face do discurso jurídico-constitucional das democracias, o contraditório é 
instituto do direito constitucional e não mais qualidade que devesse ser incorporada por parâmetros doutrinais 
ou fenomênicos ao procedimento pela atividade jurisdicional.” (LEAL, 2018, p 139 e 140).

“Contraditório é participação, e a sua garantia, imposta pela Constituição com relação a todo e 
qualquer processo, significa em primeiro lugar que a lei deve instituir meios para a participação dos litigantes 
no processo e o juiz de franquear-lhes esses meios.” (DINAMARCO, 2018, p. 62)

A esse respeito, Rosemiro Pereira Leal retrata que:

Coube ao processualista italiano Elio Fazzalari a iniciação dos estudos para 
ressemantizar o instituto do processo em conceitos que o distinguissem do 
procedimento, que é a sua estrutura técnico-jurídica, bem assim resgatá-lo de 
teorias que o colocavam como mero veículo, método ou meio, fenômeno ou 
expressão, da atividade juridicional para produzir provimentos (sentenças). (LEAL, 
2018, p.139).

Ainda conforme a teoria de Elio Fazzalari, Rosemiro Pereira Leal destaca que:

O ilustre processualista explicitou que o processo não se define pela mera 
sequência, direção ou finalidade dos atos praticados pelas partes ou pelo juiz, 
mas pela presença do atendimento do direito ao contraditório entre as partes, em 
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simétrica paridade, no procedimento que, longe de ser uma sequência de atos 
exteriorizados do processo, equivalia a uma estrutura técnica construída pelas 
partes, sob o comando do modelo normativo processual. (LEAL, 2018, p.139).

“A liberdade das partes foi significativamente aumentada, o que deve ser saudado, até porque 
permitiu um processo mais democrático, no qual a vontade das partes deve ser considerada para a fixação do 
procedimento e observância das posições processuais.” (NEVES, 2018, p.399).

“Não existe norma constitucional específica portadora da garantia de liberdade das partes no 
processo. A liberdade processual é todavia óbvia projeção processual da própria garantia de liberdade (art. 5°, 
caput).” (DINAMARCO, 2018, p.67).

“O pleno e eficaz exercício das garantias de ingresso em juízo e acesso à justiça (art. 5°, inc. XXXV), do 
contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inc. LV) depende da liberdade que as partes tenham de atuar segundo 
suas próprias estratégias, suas escolhas, sua vontade e sua conveniência.” (DINAMARCO, 2018, p.67).

“Registre-se, por fim, que diferente do acordo procedimental, quando o negócio jurídico tiver 
como objeto as posições processuais das partes, não há exigência legal de que a vontade seja justificada em 
especificidades da causa.” (NEVES, 2018, p.393).

“Nesse caso, a vontade das partes é livre e deve ser sempre prestigiada, salvo quando sobre ela se 
impuserem algumas das limitações legais.” (NEVES, 2018, p.393).

5 CONsIdERaÇÕEs fINaIs

Diante da pesquisa realizada, verificou-se a importância dos negócios jurídicos processuais que 
permite aos litigantes estabelecer acordos não apenas em relação ao objeto da controvérsia (direito material), 
mas também, em relação às questões processuais, possibilitando que os envolvidos façam ajustes e alterações 
em certos atos procedimentais adequando-os às particularidades do caso concreto.

Constatou-se que para realização dos negócios jurídicos processuais é necessário que o processo 
contemple direitos que admitam a autocomposição, que as partes sejam capazes, e que o objeto seja lícito.

Verificou-se também que o magistrado deverá atuar como controlador dessas convenções 
processuais, atento aos requisitos exigíveis por lei, de forma a assegurar que o negócio jurídico processual 
ajustado pelos litigantes possa contribuir para efetividade de um processo justo e de uma tutela jurisdicional 
adequada.

Apurou-se que a possibilidade de definição de um calendário dos atos processuais, adequado para o 
caso concreto, permite a economica e celeridade processual, uma vez que não será necessária a intimação das 
partes, pois as datas e responsabilidades foram consensualmente definidas e homologadas pelo juiz.

Verificou-se que a alteração consensual dos prazos processuais e a escolha consensual do perito 
possibilita a busca de um processo justo e célere, no que tange a prática dos atos processuais pelas partes e 
possibilita a duração razoável do processo.
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Por fim, constatou-se que a suspensão do processo e a eleição do foro já existiam no Código de 
Processo Civil de 1973 e foram mantidos na norma processual civil de 2015. Apurou-se, ainda, que a distribuição 
do ônus da prova já constava na norma processual civil de 1973 e que o novo Código de Processo Civil inovou 
esse instituto ao estabelecer a possibilidade de inversão do ônus da prova entre as partes, para a efetividade 
da ampla defesa e da isonomia, para além das relações de consumo, uma vez que o Código de Defesa do 
Consumidor já previa o instituto da inversão do ônus da prova.

Diante do estudo realizado, conclui-se que a possibilidade de definição consensual dos atos 
processuais, entre os litigantes, através dos negócios jurídicos processuais, permite uma nova pespectiva de 
acesso à justiça, uma vez que as partes, em contraditório, poderão estabelecer os atos processuais necessários 
para a solução do caso concreto e a efetividade do devido processo legal.
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oS fATorES rEAiS dE PodEr, A forÇA normATiVA dA conSTiTuiÇÃo, A 
SociEdAdE ABErTA dE inTÉrPrETES E o dirEiTo como PrÁTicA SociAl: 

conTriBuiÇÕES PArA umA lÚcidA ciÊnciA do dirEiTo no BrASil.

Jorge Patrício de Medeiros Almeida Filho1

Ofereço este ensaio aos meus alunos da Faculdade Asa de Brumadinho na firme esperança de que a Verdade possa 
achar morada em seus corações, guiando seus pés e alimentando seus entendimentos. Tudo, é claro, para honra de 
Jesus Cristo.

  

REsumO: A compreensão (diagnósticos e prognósticos) do Direito brasileiro tem sido fortemente empobrecida. 
Neste cenário é fundamental retomar a percepção sobre a atuação dos fatores reais de poder que manipulam e 
conformam o sistema jurídico da nação, tornando-se a única e verdadeira essência de sua (C) constituição. De 
outro flanco é preciso reconhecer que uma vez presente a vontade popular de Constituição, o documento jurídico 
originário constitutivo dos vínculos civilizatórios pode avocar para si alguma força normativa. Indo além, a aber-
tura hermenêutica dos interpretes do Direito e a compreensão do postulado de igual consideração e respeito pelo 
povo soberano transformam-se em chave estratégica para recuperação da força jurídica do Direito em meio a 
complexas tensões estabelecidas entre facticidade, normatividade, legitimidade e prática social.

PalavRas ChavEs: Essência da Constituição; Força Normativa da Constituição; Hermenêutica Constitucional 
Aberta; Direito como Prática Social; Igual Consideração e Respeito.

absTRaCT: The understanding (diagnoses a nd prognostics) of Brazilian law has been strongly impoverished. In 
this scenario, it is fundamental to retake the perception about the actuation of the real factors of power that ma-
nipulate and conform the legal system of the nation, becoming the only and true essence of its (C) constitution. 
From another flank, it must be recognized that once the popular will of the Constitution is present, the original 
legal document constituting civilizational links can bring to itself some normative force. Going beyond, the her-
meneutic opening of the interpreters of Law and the understanding of the postulate of equal consideration and 
respect for the sovereign people become a strategic key for the recovery of the legal force of Law in the midst of 
complex tensions established between facticity, normativity, legitimacy and practice social.

KEy wORKs: Essence of the Constitution; Normative Force of the Constitution; Open Constitutional Hermeneu-
tics; Law as a Social Practice; Equal Consideration and Respect.
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curso Problemas Fundamentais de Direito Penal e Processo Penal na Georg August Universität Göttingen – Alemanha, com a participação 
dos professores Claus Roxin e Günther Jakobs. Ex-pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ 
, 2006-2007). Revisor do Conselho Editorial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG-DE JURE). Professor de Direito Penal e 
Direito Tributário na Faculdade de Brumadinho. Professor na pós-graduação em Direito Educacional da Nova Faculdade. É ex-docente da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência docente na área de Direito Público, com ênfase em Direito Penal e Direito 
Tributário, Teoria do Estado, Introdução ao estudo do Direito, Filosofia Jurídica e sociologia Jurídica, atuando, sobretudo, no tema racionali-
dade e legitimidade no Direito moderno.
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1 a TENsÃO ENTRE O dIREITO E a faCTICIdadE dOs faTOREs dE POdER: CONhECENdO a EssÊNCIa 
da NOssa CONsTITuIÇÃO.

Questões constitucionais não são questões jurídicas, são questões políticas. é que a 
constituição de um país representa as relações de poder nele dominantes. (...) esses fa-
tores reais de poder formam a constituição real do país, em face da qual a constituição 
jurídica, quando em confronto, sempre sucumbirá (LASSALLE, 2001). 

Como toda boa referência feita a FERDINAND LASSALLE, seguindo o exemplo de KONRAD HESSE, é 
necessário destacar no cenário constitucional moderno ocidental seu discurso sobre a essência da Constituição 
proferido na Berlin de 16 de abril de 1862.

  A razão de tamanha imponência do pensamento e do referido discurso de LASSALLE é tão simples 
e fria quanto a suma de sua tese: existe uma outra Constituição que rebaixa a jurídica ao status de folha de papel 
(LASSALE, 2001, P.17-18), e ela não é configurada por “direitos”, muito antes, ela é manifestação de poder, ou 
melhor, de fatores reais de poder.

A constituição de um país é formada pelas forças reais que se colocam como forças dominantes, 
assim como o poder militar, o social, o econômico, o capital e o intelectual.

 Neste sentido a tese de LASSALLE provoca a conclusão, por ele expressa, de que questões constitu-
cionais não são questões jurídicas, ou seja, questões de direitos são questões políticas que enquanto tais estão 
vinculadas na sua funcionalidade a um jogo que responde a comandos de poder, portanto, comandos de força 
decisional (jogos de força e poder de decidir).

A Constituição jurídica, aquela chamada por LASSALLE de Constituição de papel, “finge” sua capaci-
dade regulatória quando veste a Constituição do poder, ou seja, a Constituição real do país. É como uma luva 
vestida que, embora ganhe forma de mão, só realiza movimentos quando há algo que realmente tem o poder 
de movê-la. Sem esta condição real de movimento ela não passa de uma teia de lã morta. Não restam dúvidas 
para LASSALLE que quando em conflito, o inanimado sucumbirá frente ao animado.

 LASSALLE mais uma vez é marcante ao afirmar que sempre a Constituição real prevalecerá frente ao 
pedaço de papel chamado Constituição jurídica. Questões constitucionais não são questões jurídicas são na ver-
dade jogos de poder travados entre aqueles que o detém. É o que ocorre em monarquias onde o rei é capaz de 
por si mesmo assegurar uma ordem (sua) a) mediante o uso de seus exércitos, b) revogando tácita ou expres-
samente alguma disposição de lei em contrário ou c) transformando sua pretensão em linguagem jurídica que 
passa então a fazer parte da Constituição. Nesta linha estão os banqueiros e burgueses com o poder do capital, 
a aristocracia com o poder de barganha e indiscriminadamente todos aqueles que detenham o elemento poder. 
Assim os fatores de poder podem (como sempre fizeram historicamente e cotidianamente) tanto dar sentido 
temporário a uma disposição jurídica quanto revogá-la. 

Com um realismo impar, calcado e confirmado pelas experiências históricas, LASSALLE concebe, com 
GEORGE JELLINEK, que os processos políticos se movem segundo um ritmo próprio, não estando com sua atua-
ção restringida por formas jurídicas. 

É que a história constitucional parece efetivamente ensinar que tanto na práxis política cotidiana 
quantos nas questões fundamentais do Estado o poder da força afigura-se sempre superior à força das normas 
jurídicas e que a normatividade submete-se sempre à realidade fática (HESSE, 1991, P.10).
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 O Direito Constitucional, portanto, enquanto ciência sofre um colapso já que se afirmar é justamente 
enfrentar aquilo a que sempre deve obediência: os fatores reais de poder ou se soar melhor, a Constituição real 
de um país.

Considerada em suas consequências, a concepção da força determinante das relações fáticas 
significa que a condição de eficácia da constituição jurídica, isto é, a coincidência de realidade e norma, cons-
titui apenas um limite hipotético extremo. É que, entre a norma fundamentalmente estática e racional e a 
realidade fluida e “irracional” existe uma tensão necessária e imanente que não se deixa eliminar. Para esta 
concepção de Direito Constitucional, está figurada permanentemente uma situação de conflito: a Constituição 
jurídica, no que tem de fundamental, isto é, nas disposições não propriamente de índole técnica, sucumbe 
cotidianamente em face da Constituição real. A ideia de um efeito determinante exclusivo da Constituição real 
não significa outra coisa senão a própria negação da Constituição jurídica. Poder-se-ia dizer, parafraseando as 
conhecidas palavras de RUDOLF SOHM, que o Direito Constitucional está em contradição com a própria essência 
da Constituição (in: HESSE, 1991, P.10-11). 

Como consequência dramática, o efeito determinante exclusivo por parte da Constituição real em 
face da Constituição jurídica faz com que a ciência do direito constitucional assuma uma postura de ciência do 
“ser”, assim como o é a sociologia e a ciência política. A ciência do Direito Constitucional passaria inevitavelmen-
te a ter apenas que observar e explicar a constelação sempre variável de relações de poder que sortidamente 
ocorreriam, em meio a jogos políticos travados, muitas vezes, em detrimento da Constituição Jurídica, e assim, 
contra a própria ideia de direitos.   

A ciência do Direito Constitucional, enquanto ciência normativa deveria, por configurar-se ciência do 
“dever-ser”, ser capaz de servir às necessidades de justiça, fazendo projeções de pós-gnose e pró-gnose sobre 
uma ordem social ordenada equanimente. Desde uma perspectiva assistente e conformadora (assumida em 
LASSALLE), a ciência do Direito, submetida ao bem-querer dos jogos de poder (Constituição real), incumbir-se-ia 
da medíocre tarefa de oferecer justificativas/desculpas ao que determinassem as forças dominantes. A ciência do 
Direito constitucional seria uma comentarista da “Realpolitik”.    

LASSALLE com seu realismo, afirmado pela história, coloca em xeque o Direito Constitucional en-
quanto ciência do “dever-ser”, bem como consequentemente a teoria científica do Estado. Não o faz, entretanto, 
sem fundamento, afinal quem seria capaz de negar que realmente existe uma Constituição real configurada se-
gundo os fatores reais de poder? O que dizer quanto ao poder de travar uma guerra mesmo contra convenções 
de direitos? Em que medida seria possível negar que realmente normas só têm sentido na medida em que não 
colidem com interesses de grupos que representam verdadeiros fatores reais de poder? 

Na verdade LASSALLE parece chegar em um ambiente onde se discute Direito Constitucional e apre-
sentar algo real, cruel e forte demais para ser encoberto: a evidência da força do poder, ou, o poder da força. 

Enquanto existirem jogos de poder, Ferdinand lassalle estará vivo no debate sobre a juridicidade da 
Constituição para sempre colocá-la em posição de xeque usando para tanto de sua própria essência. Sua tese 
será sempre incomoda porque o seu fundamento parecer estar no núcleo do gene da raça humana, o que a faz 
sempre cruelmente atual.



46

2  A Tensão enTre o DireiTo e A Possível ForçA normATivA DA ConsTiTuição: em busCA DA Tão so-
nhADA vonTADe De ConsTiTuição.

A constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela logra desper-
tar “a força que reside na natureza das coisas”, tornando-a ativa. Ela própria converte-se 
em força ativa que influi e determina a realidade política e social. Essa força impõe-se 
de forma tanto mais efetiva quanto mais ampla for a convicção sobre a inviolabilidade 
da constituição, quanto mais forte mostrar-se essa convicção entre os principais res-
ponsáveis pela vida constitucional. Portanto, a intensidade da força normativa da cons-
tituição apresenta-se, em primeiro plano, como uma questão de vontade normativa, de 
vontade de constituição (HESSE, 1991).

De outro lado da discussão, Konrad Hesse, de forma firme alerta para o fato de que se pudermos 
“admitir que a constituição contém, ainda que de forma limitada, uma força própria, motivadora e ordenadora da 
vida do Estado” (HESSE, 1991, P.10-11), então poderemos dizer que a tese de lassalle perderia seu sentido forte.

Existiria ao lado dos fatores reais de poder uma força determinante que adviria do Direito Constitu-
cional, da Constituição? Qual seria o alcance e fundamento desta força que seria imanente ao próprio Direito 
Constitucional e à própria Constituição?

No entendimento de HESSE o conceito de Constituição Jurídica e a própria definição da ciência do Di-
reito constitucional enquanto ciência normativa depende desta resposta. “[...] A questão que aqui se apresenta diz 
respeito à força normativa da Constituição”. A constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. 
Ela logra despertar “a força que reside na natureza das coisas”, tornando-a ativa. Ela própria converte-se em força 
ativa que influi e determina a realidade política e social. Essa força impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto 
mais ampla for a convicção sobre a inviolabilidade da Constituição, quanto mais forte mostrar-se essa convicção 
entre os principais responsáveis pela vida constitucional. Portanto, a intensidade da força normativa da Cons-
tituição apresenta-se, em primeiro plano, como uma questão de vontade normativa, de vontade de Constituição 
(HESSE, 1991, P.11 e 24).

Assim, para evidenciar a força normativa da Constituição, HESSE coloca a necessidade de se afirmar 
1º) uma reconfiguração da relação existente entre Constituição jurídica e Constituição real, no sentido de que elas se 
relacionam reciprocamente, 2º) os limites enquanto critérios de possibilidade de realização da Constituição jurídica e 
3º) os pressupostos de eficácia da Constituição. Este é o esqueleto do projeto de HESSE.

No plano do primeiro ponto HESSE começa afirmando que a análise de um ordenamento em uma 
realidade só pode ser realizada mediante a observação da relação de reciprocidade que é travada entre estes 
dois planos cointegrados, ou seja, entre normatividade e faticidade.

Entender o plano normativo de maneira isolada significaria estar preso à bilateralidade do “vigente” e 
“não-vigente”, o que excluiria qualquer outra possibilidade. Por outro lado, filiar-se apenas ao flanco do fático, é 
não visualizar a inteireza do problema ou não conseguir entender o significado real de um ordenamento jurídico 
constitucional. 

Estas posições representam um período marcado por filiações extremistas, como se “norma” e “fato”, 
“dever-se” e “ser”, “positivismo jurídico” e “positivismo sociológico” tivessem necessariamente que ser uns a ne-
gativa dos outros. “Eventual ênfase numa ou noutra direção leva quase inevitavelmente aos extremos de uma norma 
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despida de qualquer elemento da realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer elemento normativo” (Hesse, 
1991, P.14). A pretensão de eficácia de uma norma somente se realizará se levar em conta condições que são 
extraídas do mundo real, tais como as condições históricas sobre as quais foram criadas, condições econômicas, 
sociais, perfil axiológico da sociedade, etc.

Há, contudo, de atentar-se para o fato de que a Constituição enquanto conjunto de normas de “de-
ver-ser” têm autonomia e “significado próprio” (HESSE, 1991, P.15), decorrente de sua pretensão de eficácia, 
frente às forças da qual resulta a realidade do Estado (forças políticas). “A Constituição adquire força normativa 
na medida em que logra realizar essa pretensão de eficácia” (HESSE, 1991, P.16). Pretender eficácia é pretender 
afirmação no real.

Os parágrafos anteriores enquanto representações respectivas dos planos fático e normativo que-
rem introduzir o segundo ponto mediante uma relação de coordenação. HESSE só se permite falar em preten-
são de eficácia após afirmar que a facticidade e a normatividade têm necessariamente que se “entender”. “[...] 
‘Constituição real’ e ‘Constituição jurídica’ estão em uma relação de coordenação” (HESSE, 1991, P.15).

Portanto, na medida em que uma Constituição não é apenas a manifestação de relações fáticas 
(mundo do “ser” _ fatores reais de poder), mas é também uma conformadora da realidade (portanto um “dever-
-ser”), podemos dizer que ela, sobretudo enquanto “dever-ser”, tem pretensão de ser eficaz, de ser obedecida, ou 
seja, de realmente ser determinante na formatação do desenvolvimento das práticas sociais.

Mas quais seriam (respondendo ao segundo ponto) os limites aos quais estariam sujeita a pretensão 
de eficácia da Constituição, ou seja, quais são os limites de sua força normativa? HESSE responde que tais limites 
decorrem do próprio relacionamento necessário entre a normatividade e a facticidade. Alias, é de se observar 
que esta relação está no centro de todas as três respostas pertinentes às questões que HESSE se coloca. Reco-
nhecendo não se tratar de observação inédita, o faz com referência a WILHELM HUMBOLDT: “Nenhuma constitui-
ção política completamente fundada num plano racionalmente elaborado _ afirma Humboldt num dos seus primeiros 
escrito _ pode logras êxito; somente aquela constituição que resulta da luta do acaso poderoso com a racionalidade 
que se lhe opõe consegue desenvolver-se. Em outros termos, somente a Constituição que se vincula a uma situação his-
tórica concreta e suas condicionantes, dotada de uma ordenação jurídica orientada pelos parâmetros da razão, pode, 
efetivamente, desenvolver-se. [...] os projetos que a razão pretendem concretizar recebem forma e condição do objeto 
mesmo a que se dirigem. Assim, podem eles tornar-se duradouros e ganhar utilidade. Do contrário, ainda que sejam 
executados, permanecem eternamente estéreis.... a razão possui a capacidade para dar forma á matéria disponível. 
Ela não dispõe, todavia, de força para produzir substancias novas. Essa força reside apenas na natureza das coisas. 
Toda Constituição deve encontrar um germe material de sua força vital [...].” (HESSE, 1991, P.16).

HESSE em acordo com HUMBOLDT, vê no correspondente fático da norma o “germe” de sua vitali-
dade, o limite da pretensão de eficácia da Constituição jurídica, ou melhor, o germe identifica quais caminhos o 
normativismo pode percorrer e sobre o que (em termos materiais) pode pretender eficácia, devendo, portanto, 
pretender apenas o futuro que se afine com a natureza do presente. 

Assim um germe deve indicar uma necessidade, isso leva a uma necessidade/pressuposto de que 
um “princípio da necessidade” deve orientar a existência de normas constitucionais para que estas ganhem 
prestígio e consigam eficácia. “[...] a força vital e a eficácia da Constituição assentam-se na sua vinculação às for-
ças espontâneas e às tendências dominantes de seu tempo [...]” (Hesse, 1991, P.118). HESSE chama esta tarefa de 
“adaptação inteligente” (Hesse, 1991, P.19).
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HESSE avança em direção a um dos pontos que marcou seu pensamento, qual seja, aquilo que cha-
mou de “vontade de constituição” (Hesse, 1991, P.19).

A norma constitucional busca fundamento para sua atuação na ideia de projeção futura das neces-
sidades do presente. Mas HESSE assinala que a força normativa da Constituição não decorre apenas de uma 
adequação inteligente da realidade do presente, porque ela mesma deve se tornar fator de força ativa na medida 
em que “ela pode impor tarefas” (Hesse, 1991, P.19). 

A eficácia da Constituição está a depender da realização destas tarefas que por sua vez estão a de-
pender não apenas da vontade de poder, mas também, e, sobretudo, da “vontade de constituição” (Hesse, 1991, 
p.19), ou seja, deve haver uma disposição por parte da sociedade de agir segundo esta ordem estabelecida, 
agindo segundo ordens de conveniência na obediência à Constituição. 

Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. 1) Baseia-se na compreensão da ne-
cessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido 
e disforme. 2) Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem 
constituída pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de legitimação). 3) Assenta-se 
por último na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra 
ser eficaz sem o concurso da vontade humana. Essa ordem adquire e mantém sua vigência através de atos de 
vontade (Hesse, 1991, p.19).

Em suma, Hesse quer enfatizar que a sociedade permanentemente conforma a vida do Estado. Não 
entender esta relação representaria não apenas um problema da sociedade, mas também, um problema do 
próprio ordenamento.

Quanto ao terceiro ponto que diz sobre os pressupostos de eficácia de uma Constituição, este encon-
tra seu fundamento no mesmo núcleo vital referido no segundo ponto: a natureza das coisas (o germe vital) é 
o que permite “desenvolver de forma ótima” (Hesse, 1991, P.20) a força normativa de uma Constituição, que tanto 
diz sobre a substância quanto sobre a práxis.

HESSE enuncia algumas formulações sobre a Constituição como pressupostos de sua eficácia:

a) quanto à teoria: 1º) quanto maior for a conformidade do conteúdo da Constituição com a reali-
dade presente, maior será sua força normativa; 2º) deve haver aptidão de adaptação a novas configurações do 
real; 3º) deve-se limitar a poucos princípios fundamentais, com a capacidade referida no item anterior; 4º) deve, 
para ganhar mais força normativa, incorporar não apenas o que é majoritário mas também seu contrário; 5º) 
direitos devem querer dizer obrigações, deve-se manter a forma de concentração de poder pela organização 
do Estado.  

 b) Quanto à práxis: 1º) Na práxis todos os participantes da vida constitucional devem possuir a von-
tade de constituição. Com Walter BurcKHardt, Hesse entende que essa vontade de Constituição deve ser motivo, 
inclusive, para renúncia a alguns interesses momentâneos. Realmente este é um ponto com alta necessidade 
de esclarecimento, mas que Hesse não adentra satisfatoriamente; 2º) a frequente revisão constitucional demons-
tra uma fragilidade da força normativa, o que representa um perigo a esta, devendo, portanto, ser evitada (a 
estabilidade é fundamental para a força normativa da Constituição); 3º) a interpretação é fundamental para a 
“ótima concretização da norma”, o que por sua vez é o princípio que orienta a interpretação. Neste ponto Hesse é 
realmente abrangente e poderíamos dizer até surpreendente. Hesse vê na interpretação um papel mantenedor 
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da estabilidade e sobrevivência da ordem normativa. Já que esta deve ser capaz de acompanhar alterações na 
ordem do “ser” e a frequência de revisões enfraquece sua força normativa, a interpretação, pelo contrário, na 
medida em que satisfaz as duas necessidades enunciadas, é sempre revigoradora da força normativa da Cons-
tituição, cabendo à interpretação “concretizar de forma excelente, o sentido (sinn- ser) da proposição normativa” 
(Hesse, 1991, P.122-123). 

A dinâmica existente na interpretação construtiva constitui condição fundamental da força normativa 
da Constituição, por conseguinte, de sua estabilidade. Caso ela venha a faltar, tornar-se-á inevitável, cedo ou 
tarde, a ruptura da situação jurídica vigente (HESSE, 1991, P.23).

HESSE encerra esta temática dando um caráter altamente autorreflexivo à ciência do Direito Consti-
tucional na medida em que entrega a esta o dever de demonstrar firmemente que questões constitucionais não 
se reduzem a questões de poder, cabendo ainda à ciência do Direito constitucional, e isso é realmente avançado 
em termos de teoria do Direito, explicitar a forma pela qual as normas constitucionais podem alcançar o maior 
grau possível de eficácia, o fazendo mediante a exploração da dogmática e da interpretação Constitucional.

O Direito Constitucional pode ser entendido como responsável por sua própria garantia/estabilidade, 
na exata medida em que cabe a sua ciência a tarefa de despertar a vontade constitucional em grau ótimo, o que 
representa a mais eficaz forma de reforçar sua força normativa. Assim conclui HESSE: “A Constituição jurídica não 
significa simples pedaço de papel, como caracterizada por LASSALLE” (HESSE, 1991, p.25). 

3 a TENsÃO ENTRE O dIREITO E sEu PROCEssO hERmENÊuTICO dE INTERPRETaÇÃO: a vIda vIvIda EN-
quaNTO lEGITImadOR Em TEmPOs dE abERTuRa INTERPRETaTIva dO dIREITO. 

“O conceito de interpretação reclama um esclarecimento que pode ser assim formu-
lado: quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-la” 
(HÄRBLE, 2002).

De forma mais sofisticada, em 1975 o professor de Augsburg, Peter HäBerle, lança sua obra “Hermenêu-
tica Constitucional: A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 
‘procedimental’ da constituição”.  

Na busca de oferecer, como o próprio título anuncia, uma contribuição para a interpretação cons-
titucional no marco de sociedades plurais, HÄBERLE dedica-se a um projeto teórico que levando a sério uma 
tensão entre a normatividade e a legitimidade das normas constitucionais, que estão sempre a depender de in-
terpretação, consegue perceber que todo aquele que vive a Constituição torna-se inevitavelmente um de seus 
interpretes legítimos.

HÄBERLE na elaboração de sua sociedade aberta o faz a partir das lições de KARL POPPER em “A 
sociedade aberta e seus inimigos”. Nesta obra POPPER (1987) defende um modelo social que se alimenta do seu 
próprio conflito e dissenso, sendo estes os elementos capazes de fazer com que a sociedade gere sua evolução 
afastando-se dos grilhões que poderiam prendê-la a um historicismo mantenedor de um modelo de sociedade 
fechada do tipo estamental e totalitária nos moldes do modelo medieval. 

Neste sentido o professor HÄBERLE apresenta ao mundo jurídico-constitucional, no marco de socie-
dades plurais e organizadas nos moldes de Estado Democrático de Direito, a possibilidade e a necessidade de 
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uma ruptura na forma de se entender os atores que atuam no momento de aplicação e formação do direito, 
passando portando, de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta de interpretes da Constituição.

HÄBERLE é categórico ao afirmar que normas não existem, o que existe, ou pelo menos o que está 
ao alcance de nosso conhecimento são normas interpretadas. Neste sentido muito embora não negue a impor-
tância da interpretação oferecida pelos juízes, HÄBERLE pede atenção ao fato dela não estar e nem poder estar 
sozinha, já que em sociedades plurais com abertura para a autodeterminação da sociedade civil, os grupos de 
interesses, o cidadão, os órgãos estatais, o sistema público bem como a opinião pública são, verdadeiramente, 
legítimos produtores de interpretações do sistema constitucional.

   Situar uma norma em seu tempo atual e em acordo como o mundo vivido por aqueles que serão 
por ela atingidos acaba por exigir que o juiz deixe sua solidão peculiar de uma sociedade fechada e se renda a 
uma abertura oferecida pela sociedade aberta dos interpretes da Constituição e do Direito.

Assim, como outros autores, o que HÄBERLE faz é levar a sério a proposta democrática e então passar 
a entender o processo de interpretação como algo que não pode desvincular-se da pluralidade de uma socieda-
de complexa e muito menos deixar de levar em consideração o papel dos membros de uma sociedade que se 
configuram tanto como sujeitos quanto como agentes de seu Direito. Neste sentido poderíamos dizer que se há 
uma pretensão forte em “Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Interpretes da Constituição: contri-
buição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição”, esta pretensão é justamente levar a sério 
uma compreensão da interpretação constitucional que seja um tanto quanto mais adequada à possibilidade de 
autodeterminação moral e autorrealização ética dos indivíduos no marco de um Estado Democrático de Direito.

HÄBERLE começa por traçar a atual situação da interpretação constitucional, observando que até 
então não fora dada a necessária atenção ao problema relativo aos participantes da interpretação constitucio-
nal, fator este que compõe o contexto sistemático da interpretação e que segundo o jurista “provoca a práxis em 
geral” (HÄBERLE, 1997, P.11).

Neste sentido, no complexo sistemático de interpretação constitucional, ao lado das tarefas, obje-
tivos e métodos, deveria estar o amplo círculo de interpretes envolvidos no processo de interpretação, que 
enquanto processo de natureza frequentemente difusa e no marco de sociedades plurais, deveria impulsionar 
nestas mesmas medidas uma construção “teórica, científica e democrática” (HÄBERLE, 1997, P.12) do Direito.

Ao entender que tradicionalmente a interpretação constitucional esteve presa a uma sociedade de 
interpretes fechada, ou seja, restrita aos juízes e procedimentos formais, HÄBERLE entende que a transição para 
uma interpretação realizada por uma sociedade aberta passa necessariamente pela incorporação das ciências 
sociais em todas variáveis do processo interpretativo, o que seria a chave para se levar a sério o tema da reali-
dade constitucional e sua tensão com o próprio documento constitucional. 

Assim falar em realidade constitucional é necessariamente se perguntar sobre os agentes conforma-
dores desta mesma realidade. Pensar uma comunidade aberta de interpretes da constituição pressupõe intro-
jetar o pluralismo social na apreciação das tarefas, objetivos e métodos da interpretação, bem como na própria 
compreensão do como atender ao interesse público e ao bem-estar geral.

Quando constata a importância de se pensar um modelo teórico de interpretação constitucional que 
seja adequado a sociedades plurais e democráticas, HÄBERLE aponta para: a) a transição para uma sociedade 
aberta de interpretes, b) uma certa circularidade existente entre sociedade aberta e interpretação constitucional 



51

na medida em que esta é pressuposto e decorrência daquela, e c) a existência de uma proporcionalidade entre 
abertura interpretativa e pluralismo social. 

Propõe-se, pois a seguinte tese: “no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vin-
culados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabe-
lecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da constituição. [...] A interpretação consti-
tucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais 
do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da sociedade aberta e um 
elemento formador ou constituinte dessa sociedade [...]. Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto 
mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade” (HÄBERLE, 1997, P.13).

HÄBERLE esclarece que a interpretação constitucional realizada por uma sociedade aberta, portanto, 
não se configura como um processo tradicional conceitualmente fechado de interpretação. Na verdade a inter-
pretação de uma norma acaba sendo a forma pela qual se vive o seu sentido, assim todo aquele que vive uma 
norma inevitavelmente fornece a ela um sentido, interpretando-a ou no mínimo a cointerpretando.

Não há, entretanto, a negação de um conceito estrito de interpretação que seria necessário aos mé-
todos tradicionais, mas que precisaria ser superado em uma visão realista do desenvolvimento de uma inter-
pretação constitucional.

Na medida em que esta se dá como algo vivido, o seu conceito segundo HÄBERLE se abre na medida 
de uma sociedade com cidadãos ativos que forçam uma influência da teoria democrática sobre a interpretação 
constitucional. 

Para uma pesquisa ou investigação realista do desenvolvimento da interpretação constitucional pode 
ser exigível um conceito mais amplo de círculo hermenêutico: cidadãos e grupos, órgãos estatais, o sistema pú-
blico e a opinião pública “[...] representam forças produtivas de interpretação; eles são interpretes constitucionais em 
sentido lato, atuando nitidamente, pelo menos, como pré-interpretes” (HÄBERLE, 1997, P.14).

Não há, portanto, um monopólio da interpretação constitucional por parte dos interpretes jurídicos, 
mesmo tendo os tribunais a “última palavra”.

Direta ou indiretamente os demais atores sociais fornecem fragmentos de sentido para os textos e 
consequentemente para construção da norma como ocorre com normas constitucionais cujo sentido é definido 
segundo concepções formadas pelas forças do cristianismo e da opinião pública ou até mesmo de um artista no 
que tange sua liberdade artística. Igualmente, HÄBERLE coloca a interpretação oferecida pelas ciências especí-
ficas. Ainda há de notar segundo HÄBERLE o importante papel do expert técnico, seja nos espaços onde tenham 
participação institucionalizada ou não. 

HÄBERLE quer na verdade afirmar que tanto na formação como no desenvolvimento permanente do 
Direito estatal (no legislativo e no judiciário) existe uma abertura plural, e neste sentido, “a teoria da ciência, da 
democracia, uma teoria da constituição e da hermenêutica propiciam aqui uma mediação específica entre Estado e 
sociedade” (HÄBERLE, 1997, P.18).  

HÄBERLE afirma que a investigação sobre aqueles que participam do processo de interpretação deve 
ser puramente sociológica em relação à ciência da experiência (HÄBERLE, 1997, P.19). 
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Na medida em que o tempo, a esfera pública pluralista e a realidade são responsáveis pelos proble-
mas e possibilidades na interpretação constitucional, os conceitos utilizados devem ser provisórios, e justamen-
te neste sentido uma teoria constitucional adequada deve dizer sobre os elementos então determinantes, do 
tipo: configuração do espaço público, realidade que se cuida, sua forma de atuação no tempo, possibilidades e 
necessidades existentes.

Saber sobre o histórico e o cienfiticismo de uma interpretação corresponde a um auxilio que diz res-
peito à boa prática interpretativa e que acaba por ser um complemento que enriquece a teoria da Constituição.

Neste sentido ao que tudo indica, HÄBERLE está a criar uma ponte entre o mundo da vida, a esfera 
pública e a Constituição. Relação esta que poderia ser também referida como uma relação recíproca direita 
entre Constituição e realidade constitucional. Não é, portanto, difícil entender a lógica que HÄBERLE utiliza, já 
que para ele ao não existir norma e sim, sempre, norma interpretada, também “não existe” Constituição e 
sim, sempre, Constituição interpretada, fator este que leva a interpretação constitucional e a sociedade aberta 
para dentro da teoria da constituição, desempenhando uma função “auxiliar de informação ou de mediação” 
(HÄBERLE, 1997, P.20).    

A inserção de uma interpretação realizada de forma aberta na teoria constitucional (na forma de 
operacionalização da constituição) induz necessariamente a uma nova contemplação dos objetivos, métodos e 
participantes. 

HÄBERLE é claro no que diz aos participantes: “A esse processo têm acesso potencialmente todas as 
forças da comunidade política. O cidadão que formula um recurso constitucional é interprete da constituição tal como 
um partido político [...]” (HÄBERLE, 1997, P.23).

A interpretação constitucional é, todavia, uma “atividade” que, potencialmente, diz respeito a todos. 
Os grupos mencionados e o próprio indivíduo podem ser considerados interpretes constitucionais indiretos ou 
a longo prazo. A conformação da realidade da constituição torna-se também parte da interpretação das normas 
constitucionais pertinentes a esta realidade (HÄBERLE, 1997, P.24).

Assim, HÄBERLE ressalta ainda a fundamental relação ente política e interpretação constitucional, ou 
seja, política como interpretação constitucional. As políticas, segundo HÄBERLE, funcionam como impulsos que 
alteram e inserem no quadro da interpretação constitucional realidades públicas que por sua vez representa 
novo material de interpretação, assim, as próprias políticas representam interpretações constitucionais enquan-
to fornecedora de novo material e enquanto parte da interpretação já que fornecem novas realidades públicas.

Existe, entretanto, uma diferenciação na interpretação constitucional realizada pelo poder de confor-
mação do legislador e de aplicação do Direito pelo judiciário, diferença esta que diz respeito a forma de limita-
ção do poder de interpretação. Limitações estas tecnicamente diferenciadas.

Essencial ao processo aberto de interpretação é o papel desenvolvido pela ciência do Direito Cons-
titucional, sobretudo, na jurisdição constitucional, verdadeiro “catalisador” (HÄBERLE, 1997, P.28) desta ciência 
que fortemente suscita indagações sobre a legitimidade do processo interpretativo em geral, bem como de 
todas as premissas influentes neste.     
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HÄBERLE, todavia, se coloca frente a uma potencial objeção: “[...] dependendo da forma como seja 
praticada, a interpretação constitucional poderá “dissolver-se” num grande número de interpretações e interpretes” 
(HÄBERLE, 1997, P.29).

Mas a esta questão HÄBERLE responde com o argumento de que trata-se de uma questão, em última 
instância, de legitimidade.   

Neste sentido nosso autor afirma que uma vinculação formal de competência para interpretar a 
Constituição perde sua força na exata medida em que os novos conhecimentos da interpretação constitucional 
apontam para uma sociedade aberta de interpretes e na medida em que a regra da mera subsunção não en-
contra mais espaço. Com a queda da subsunção, a vinculação a uma formalidade constitucional converte-se em 
liberdade. Como já referido anteriormente HÄBERLE constrói uma ponte entre interpretação constitucional, rea-
lidade constitucional no marco de sociedades plurais e teoria constitucional ou ciência do Direito Constitucional. 

A ampliação do circulo dos interpretes aqui sustentada é apenas a consequência da necessidade, por 
todos defendida, de integração da realidade no processo de interpretação. É que os interpretes em sentido amplo 
compõe esta realidade pluralista. Fica reconhecido que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, 
devendo ser indagado sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional, sobre as forças ativas da “law 
in public action” (personalização, pluralização da interpretação constitucional) (HÄBERLE, 1997, P.30-31). 

HÄBERLE ainda afirma que os interpretes sempre levam em conta a teoria e a práxis, mas que os 
interpretes oficiais nem sempre conformam esta práxis.

Caso as influências sociais soem como ameaça à autonomia do juiz, HÄBERLE diria que estas influên-
cias têm um forte papel no fornecimento de legitimidade para a decisão judicial, justamente na medida em que 
o juiz interpreta a Constituição na realidade de uma esfera pública, e neste diapasão as influências advindas 
desta realidade, e na verdade de todo dialogo travado em seu mundo circundante, representa um forte instru-
mento contra o livre arbítrio judicial.

A legitimação da interpretação constitucional com a participação da sociedade aberta se dá para 
além de uma legitimidade formal, o que HÄBERLE quer evidenciar é que a sociedade aberta, no processo de 
interpretação, exerce influência qualitativa sobre a decisão produzida, ou seja, contribui quanto ao conteúdo 
da decisão.

Ao abrir o leque dos legitimados para interpretar a constituição incluindo aqueles que são respon-
sáveis diretos pela conformação daquela HÄBERLE esta categoricamente dizendo que a abertura discursiva na 
interpretação “não se trata de um “aprendizado” dos participantes, mas de um “aprendizado” por parte dos 
tribunais em face dos diversos participantes” (HÄBERLE, 1997, P.31-32).  

Este processo aberto de interpretação e comunicação permite que HÄBERLE encare a “Constituição 
enquanto processo público” (HÄBERLE, 1997, P.32). “A própria abertura da Constituição demonstra que não apenas 
o constitucionalista participa deste processo de interpretação! A unidade da constituição surge da conjugação do pro-
cesso e das funções de diferentes interpretes” (HÄBERLE, 1997, P.33).

Por um viés teorético-constitucional a legitimidade da sociedade aberta de interpretes da Consti-
tuição, ou seja, das forças plurais no determinar da constituição decorre do fato de que esta sociedade é um 
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“pedaço da publicidade e da realidade da constituição” (HÄBERLE, 1997, P.33), atuando na configuração desta 
desde dentro.  

HÄBERLE aponta a integração da coisa pública com o processo de interpretação como necessária à 
coerência de um projeto constitucional realizável. “[...] integração, pelo menos indireta, da “res pública” na inter-
pretação constitucional em geral é expressão e consequência da orientação constitucional aberta no campo de 
tensão no possível, do real e do necessário” (HÄBERLE, 1997, P.33). 

HÄBERLE concebe o processo de conformação e interpretação constitucional como uma via de mão 
dupla e tem fortes argumentos para tanto. Ora, uma constituição que não apenas configura e estrutura o Es-
tado, mas que formata as expectativas e as diretrizes da vida privada da sociedade, não pode, pelo menos no 
marco de um Estado Democrático de Direito, legitimamente, reduzir a sociedade civil a meros destinatários de 
direitos fabricados, muito antes, deve reconhecer nestes sujeitos de direitos o caráter de agentes do Direito. 
Não restam dúvidas que HÄBERLE pretende, ou no mínimo induz, necessariamente a uma reconfiguração da 
relação entre esfera pública e privada, indicando uma pressuposição circular entre estas.

Deixar a interpretação constitucional aos cuidados de uma sociedade fechada de intérpretes (intér-
pretes corporativos) representaria um autoengano na operacionalização do sistema, já que privado de parte da 
constituição (o “como” a sociedade a conforma e vive) acabaria por ignorar os frutos decorrentes da tensão entre 
o real, o necessário e o possível, tensão esta necessária ao “bem interpretar” a constituição enquanto projeto de 
evolução social. Afinal quem melhor poderia dizer sobre o que é “realmente real”, o que é “necessariamente 
necessário” e o que é “possivelmente possível”, em sociedades plurais e de alta complexidade? “De resto, um 
entendimento experimental da ciência do Direito Constitucional como ciência de norma e da realidade não pode re-
nunciar à fantasia e à força criativa dos interpretes ‘não corporativos” (HÄBERLE, 1997, P.34).

HÄBERLE passa então, na lógica já referida de mão dupla, a entender que a Constituição é um espe-
lho da realidade muito embora seja ela também aquilo que permite o reluzir da sociedade. 

A ciência do Direito Constitucional mostra sua legitimidade fundamental quando catalisa a matéria 
social (absorve e digere conhecimentos influentes), traduz a interpretação refletida (troca em miúdos um sentido 
constitucional temporalmente e localmente fixado) e, sobretudo, conforma a preparação dos interpretes oficiais 
(“constrói” o mundo teórico e o caminho de fidelidade constitucional dos juízes, advogados, etc.). Deve também, 
sobretudo, no marco de uma sociedade aberta de interpretes, fornecer contribuições digeríveis pela esfera 
pública.

HÄBERLE avança fazendo referência a uma legitimidade da sociedade aberta dos interpretes da 
Constituição sobre uma perspectiva democrática, ou seja, do ponto de vista de uma teoria da democracia.

A democracia segundo HÄBERLE não se configura apenas como delegação formal de competência a 
autoridades representativas, muito antes ela se apresenta também como formas de mediação entre “processos 
públicos e pluralistas da política e da práxis cotidiana” (HÄBERLE, 1997, P.36), especialmente mediante a realização 
dos direitos fundamentais.        

A própria ideia de direitos fundamentais leva à legitimação dos cidadãos enquanto interpretes da 
constituição, eles dizem tanto à identificação do circulo de interpretes quanto ao interesse nos resultados de-
correntes dos processos de interpretação. Nessa rede de direitos fundamentais, o “povo” é necessariamente 
“elemento pluralista para a interpretação” (HÄBERLE, 1997, P.37).  Vale frisar que HÄBERLE trabalha no marco de 



55

sociedades plurais onde “povo” só pode ser entendido com associação de cidadãos e não como algo capaz de 
velar o indivíduo dotado de direitos fundamentais, assim rechaça-se o modelo Russeauniano.  

A democracia de HÄBERLE é liberal procedimental, portanto, está ligada à ideia de direitos funda-
mentais e não à ideia de povo como substitutivo de um monarca, ou seja, é sobre a “democracia do cidadão” 
(HÄBERLE, 1997, P.38) que HÄBERLE se refere.

Uma sociedade plural aberta deve poder estabelecer uma livre discussão “sobre” e “sob” as normas 
constitucionais. Afinal, é destinatária e agente de seu próprio Direito.

As considerações do professor HÄBERLE demonstram um alerta sobre a relativização da hermenêuti-
ca constitucional jurídica, ou seja, aquela realizada pelos interpretes corporativos. Relativização esta decorrente 
dos seguintes fatores:

1. O juiz constitucional não mais encontra-se isolado na tarefa de interpretar as normas constitucio-
nais já que o círculo de intérpretes se ampliou significativamente;

2. forças plurais fornecem antecipadamente interpretações, exercendo força normatizadora. Assim 
as cortes constitucionais interpretam fazendo na verdade uma atualização pública;

3. com o modelo fechado, problemas e questões referentes à constituição material não chegam à 
corte constitucional, o que leva a uma vivência paralela de desenvolvimento autônomo de direito constitucional 
material.

HÄBERLE realmente avança em sua proposta de oferecer uma contribuição para a interpretação 
pluralista e procedimental quando afirma significativamente que o resultado, ou seja, o produto de uma inter-
pretação está submetido à “reserva da consistência” (HÄBERLE, 1997, P.42). 

Neste sentido, para satisfazer esta necessidade de consistência, a interpretação deve ser capaz de no 
caso concreto justificar-se, sendo inclusive capaz de alterar-se racionalmente. 

Os interpretes da Constituição, portanto, fornecem aos interpretes corporativos uma representação 
(consubstanciada em uma interpretação) da tensão existente entre o real, o possível e o necessário desde uma 
perspectiva particular, já que no marco de uma sociedade plural e democrática uma interpretação simétrica 
quase sempre tende ao fracasso. Essa participação do cidadão no processo interpretativo se traduz no entre-
laçamento das esferas pública e privada. Uma sociedade aberta de interpretes permite uma análise justificada 
assimetricamente da tensão entre texto e norma constitucional, desvelando todo o potencial de uma norma consti-
tucional destinada a toda uma sociedade moralmente plural. HÄBERLE oferece suporte dizendo que “a teoria da 
interpretação tem a tendência de superestimar sempre o significado do texto” (HÄBERLE, 1997, P.33).    

A partir de então os métodos tradicionais de interpretação constitucional passam a funcionar como 
filtros por meio dos quais as forças normatizadoras da sociedade aberta de interpretes ganha conformidade. 
“Eles disciplinam e canalizam as múltiplas formas de influência dos diferentes participantes do processo” (HÄBERLE, 
1997, P.44).

HÄBERLE chama a atenção para o fato de que o controle judicial sobre as interpretações realizadas 
por outros atores deve na medida de sua controvérsia demandar um peculiar dever de cautela. Quanto mais 
controvérsia gerar uma lei no seio de uma comunidade maior reflexão esta demandará. Neste sentido o rigo-
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rismo no controle de constitucionalidade deve se somar à generosidade de concessões liminares capazes de 
garantir um mínimo de força integradora da constituição, ameaçada quando há uma profunda divisão da opi-
nião pública. Há ainda casos em que devem ser asseguradas as pretensões inclusive daqueles que não se fazem 
sequer representados em um processo de interpretação.

HÄBERLE infere que “um minus de efetiva participação deve levar a um plus de controle constitucional. A 
intensidade do controle de constitucionalidade há de variar segundo as possíveis formas de participação” (HÄBERLE, 
1997, P.46).    

Deve-se ainda segundo HÄBERLE vincular o processo constitucional como parte do processo de parti-
cipação democrática maximizando as forma de participação do círculo de intérpretes neste processo. 

Indubitavelmente a expansão da atividade jurisdicional da corte constitucional significa uma restri-
ção do espaço de interpretação do legislador. Em resumo, uma ótima conformação legislativa e o refinamento 
interpretativo do Direito constitucional processual constituem as condições básicas para assegurar a pretendida 
legitimação da jurisdição constitucional no contexto de uma teoria da democracia (HÄBERLE, 1997, P.49).

HÄBERLE consciente das consequências que inevitavelmente decorrem de sua construção teórica 
alerta para o surgimento de novas indagações no que tange a teoria constitucional que se ocupa dos objetivos, 
métodos e participantes do processo de interpretação constitucional. Encaminhando-se ao fechamento de seu 
projeto o professor alerta que a pluralidade de interpretações decorrentes da ampliação do círculo de intér-
pretes da Constituição, não pode significar que sua teoria seja apenas uma teoria harmonizadora. Isso seria 
mal entende-la. Celebremente HÄBERLE afasta tal leitura de sua obra afirmando: “Consenso resulta de conflitos e 
compromissos entre participantes que sustentam diferentes opiniões e defendem os próprios interesses. Direito Cons-
titucional é, assim, um direito de conflito e compromisso” (HÄBERLE, 1997, P.51). 

4 a TENsÃO ENTRE faCTICIdadE, fORÇa NORmaTIva E lEGITImIdadE Na COmPREENsÃO dO dIREITO: 
REEsTRuTuRaNdO a PRáTICa dO dIREITO PElO POsTuladO dE IGual CONsIdERaÇÃO E REsPEITO.

 “o governo deve tratar aqueles a quem governa com consideração, isto é, como seres 
humanos capazes de sofrimento e frustração, e com respeito, isto é, como seres huma-
nos capazes de formar concepções inteligentes sobre o modo como suas vidas devem 
ser vividas, e de agir de acordo com elas. O governo deve não somente tratar as pessoas 
com consideração e respeito, mas com igual consideração e respeito” (DWORKIN, 2002, 
P.419).

A melhor estrutura institucional é aquela que produz as melhores respostas para a pergunta (de ca-
ráter essencialmente moral) de quais são efetivamente as condições democráticas e que melhor garantem uma 
obediência estável a estas condições (Dworkin, 2006, p.52).

Vamos resgatar respectivamente os três vieses apresentados até aqui.

Ferdinand Lassale. Questões Constitucionais não são questões jurídicas, são questões políticas. É 
que a Constituição de um país representa as relações de poder nele dominantes. Esses fatores reais de poder 
formam a Constituição real do país, em face da qual a Constituição jurídica, quando em confronto, sempre 
sucumbirá. 
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Konrad Hesse. A constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela logra des-
pertar a força que reside na natureza das coisas, tornando-a ativa. Ela própria converte-se em força ativa que 
influi e determina a realidade política e social. Essa força impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto mais 
ampla for a convicção sobre a inviolabilidade da constituição, quanto mais forte mostrar-se essa convicção entre 
os principais responsáveis pela vida constitucional. Portanto, a intensidade da força normativa da constituição 
apresenta-se, em primeiro plano, como uma questão de vontade normativa, de vontade de constituição.

Peter Häberle. O conceito de interpretação reclama um esclarecimento que pode ser assim formula-
do: quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-la.

Os três parágrafos anteriores expressam premissas que se mostram como importantes e indispensá-
veis para se pensar uma teoria da decisão judicial, do Direito e um conceito de justiça. São importantes porque 
cada uma delas está erguida sobre a lógica de palavras que condensam um universo de ocorrências ligadas pela 
força lógica de expressões como: poder, norma jurídica e legitimidade.

São indispensáveis porque não podem ser simplesmente negadas ou anuladas. Muito antes, devem 
ser “tratadas” em uma administração racional de suas tensões e complexidades. DWORKIN parece oferecer uma 
boa proposta, uma boa reestruturação.

Quanto ao poder, DWORKIN se preocupa tanto com o poder exercido “inter partes”, como com o 
poder que uma maioria possa pretender ter em relação a uma minoria e defende neste sentido um projeto de 
“democracia constitucional” fundado em uma interpretação “estatística” do “we the people” (DWORKIN, 2006, 
P.29-31). A resposta à primeira forma de poder, por ser “menos problemática”, é dedutível da própria lógica do 
império dos direitos e do conjunto de liberdades fundamentais inerentes a uma democracia, mas, a segunda 
forma de poder firmado sob o discurso de autodeterminação, como diz DWORKIN “é a ideia política mais pode-
rosa – e perigosa – da nossa época” (DWORKIN , 2006, P.33). A relação entre o poder e o Direito pode ser mais 
referente ao próprio conjunto de leis do que se possa imaginar. Ou seja, DWORKIN está preocupado já que ouve 
em seu gabinete os passos do LASSALE.

Nos termos do que fora visto pela tese de LASSALE, quanto aos fatores reais de poder estes podem 
ser divididos em duas perspectivas: uma extrajurídica e uma intrajurídica, como ocorre em monarquias onde o 
rei é capaz de 1º) por si mesmo assegurar uma ordem sua mediante o uso de seus exércitos, o faz revogando 
tácita ou expressamente alguma disposição de lei em contrário ou 2º) transforma sua pretensão em linguagem 
jurídica passando a fazer parte da Constituição.

Quanto a facticidade de uma superioridade do poder real, físico e objetivo, vale lembrar que nem 
DWORKIN ou qualquer outro teórico no debate constitucional contemporâneo leva o discurso para esta pers-
pectiva que significaria justamente atuar num lócus onde nenhuma ideia de direito seria possível.  Mas quando 
os fatores reais de poder precisam usar de um discurso jurídico para se sustentar, essa simples necessidade, 
por si só já demonstra a força normativa de um sistema constitucional, ainda que como forma de “ganhar” o 
soberano. A facticidade que deve ser posta em tensão com a normatividade do sistema é justamente a factici-
dade do fator de poder que age por meio do material positivo do sistema, ou seja, a facticidade da positividade 
do próprio sistema jurídico.

Neste sentido, HESSE defendeu muito bem, sem negar a tese de LASSALE, que os fatores de poder são 
inevitáveis, eles existem, e que neste sentido o que deveria haver seria justamente uma vontade de Constituição, 
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capaz de transformar o próprio conteúdo normativo da constituição em fator real de poder. Ou seja, transforma 
a normatividade em fator de realidade, em fator capaz de operar e transformar a realidade social.

Essa tensão e dependência que o sistema jurídico tem em relação aos poderes sociais é especificamente o 
que leva a teoria do Direito Constitucional a buscar uma concepção política capaz de justificar a legitimidade do Direi-
to e tornar-se interessante para a maior parte possível de seus destinatários, afim justamente de aumentar a vontade 
de Constituição. A estabilidade da Constituição depende de sua aceitação, e esta será tanto maior quanto for 
o interesse que os cidadãos tiverem por ela. Neste sentido, e isso é central, DWORKIN diz que “A melhor estru-
tura institucional é aquela que produz as melhores respostas para a pergunta (de caráter essencialmente moral) de 
quais são efetivamente as condições democráticas e que melhor garantem uma obediência estável a estas condições.” 
(DWORKIN, 2006, P.52). Com esta bela jogada DWORKIN consegue colocar a Teoria do Direito em um caminho 
que satisfaz as angústias de LASSALE, HESSE E HÄBERLE, de uma só vez, graças a lucidez que teve sem e preocu-
par com as condições que podem estabilizar uma estrutura democrática. 

Como já visto, DWORKIN funda sua concepção moral de política em um princípio capaz de atribuir a 
cada indivíduo de uma comunidade o direito à igual consideração e respeito, o que se traduz no reconhecimento 
do mesmo status político e moral a cada um. O que leva à inexistência de cidadãos privilegiados, seja para impor 
suas “superiores” convicções pessoais sobre vida boa, seja para ter maior oportunidade de participação no jogo 
público. Mesmo nas decisões que afetam a coletividade a “autonomia moral” (DWORKIN, 2006, P.39) do cidadão 
em relação a esta decisão deve ser levada em conta, almejando assim gerar uma aceitação maximizada. Esta 
fórmula é capaz de garantir ao indivíduo direitos contra a Administração/Estado e contra o próprio soberano, 
quando entendemos este segundo uma concepção de democracia majoritária, ou seja, a maioria. A possibili-
dade de um sistema jurídico positivo legitimamente defendido pela sociedade parece mostrar que as teses de 
LASSALE e HESSE não são tão contraditórias assim.

Se “nós, o povo”, devemos ter vontade de constituição, parece sensato que só teremos esta vontade 
na medida em que esta mesma Constituição for espelho de nossas pretensões morais, ou seja, na medida em 
que percebermos que este documento não apenas autoriza que levemos adiante nosso projeto de vida, ou seja, 
nos autodeterminemos, mas também nos garanta nesta empreitada. Seguindo esta premissa, DWORKIN afirma 
que um projeto de democracia majoritária pressupõe uma interpretação comunitária do “nós, o povo”; interpre-
tação esta que apunha-la o constitucionalismo majoritário pelas costas (dWorKin, 2006, P.31).

DWORKIN observa que segundo a premissa majoritária uma sociedade livre é aquela que pode se 
autodeterminar, e que quando a vontade de uma maioria é violada por uma decisão judicial que derruba uma 
lei, por exemplo, esta maioria está tendo sua liberdade de autodeterminação violada (DWORKIN, 2006, P.32-33).

DWORKIN não acredita que quando as pessoas estão sujeitas à vontade de uma maioria possam se 
dizer livres. 

Em que medida sou livre (em que medida posso afirmar que governo a mim mesmo) quando tenho 
de obedecer às decisões de outras pessoas, mesmo que pense que estas decisões são erradas ou injustas para 
mim e para minha família? [...] Que espécie de liberdade é essa? (DWORKIN, 2006, P.34).

DWORKIN, como já dito acima, funda sua concepção de Direito em um princípio de igualdade, neste 
sentido, entende que, contra uma interpretação comunitária do que seja o povo, precisa identificar um vinculo 
entre o cidadão e a comunidade pelo qual este possa se sentir igualmente responsável e vinculado aos atos 
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desta comunidade (DWORKIN, 2006, P.35), já que uma interpretação majoritária não é capaz de fazer dos conci-
dadãos de uma comunidade seus legítimos membros morais.    

Contra a interpretação comunitária DWORKIN propõe, em consonância com uma democracia não 
majoritária, mas constitucional, uma interpretação estatística do “nós, o povo”. “Segundo a interpretação estatística, o 
controle do indivíduo sobre as decisões coletivas que afetam sua vida é medido pelo seu poder de, sozinho, influenciar 
de algum modo o resultado”. Grifou-se (DWORKIN, 2006, P.33).

Mas, como de alguma forma algumas decisões são tomadas pela maioria, estas decisões para te-
rem um “privilégio moral automático” (DWORKIN, 2006, P.36) devem satisfazer algumas exigências democráticas 
como: dividir uma comunidade histórica, dar a todo indivíduo participação, interesse e independência moral em 
relação a todas as decisões que os afetarem (DWORKIN, 2006, P.37-38).

Seja como for DWORKIN demonstra como a ideia de que a recusa de uma democracia majoritária vio-
la a liberdade dos cidadãos, como diz DWORKIN: “E mais ainda: a liberdade positiva aumenta na medida em que 
a premissa majoritária é rejeitada em favor da concepção constitucional de democracia” (DWORKIN, 2006, P.36). 

DWORKIN então pensa uma democracia constitucional seguindo uma interpretação estatística do 
“nos, o povo” que, na medida em que distribui o mesmo status moral e político aos cidadãos, gera, ao que tudo 
indica, uma maximizada vontade de constituição, já que todos poderiam partilhar desta concepção moral de po-
lítica segundo a qual “o governo deve tratar aqueles a quem governa com consideração, isto é, como seres humanos 
capazes de sofrimento e frustração, e com respeito, isto é, como seres humanos capazes de formar concepções inteli-
gentes sobre o modo como suas vidas devem ser vividas, e de agir de acordo com elas. O governo deve não somente 
tratar as pessoas com consideração e respeito, mas com igual consideração e respeito” (DWORKIN, 2002, P.419). 

Quanto maior for a realização deste ideal de moralidade política maior será a sobreposição da força 
normativa da constituição em relação aos fatores reais de poder. 

Quanto à legitimidade do processo decisório judicial, DWORKIN entende esta como sendo o resulta-
do de um processo argumentativo de reconstrução dos imperativos jurídicos em casos concretos. Uma leitura 
moral da Constituição.

Bem, se HESSE foi capaz de ver que a vontade de Constituição era o remédio exato para revitalizar 
a força normativa da constituição contra o mal da “Realpolitik” de LASSALE, HÄBERLE foi capaz de perceber a 
necessidade de se potencializar, ao bem da democracia, o espaço central onde se dá a tensão entre facticidade 
e normatividade, ou seja, o próprio espaço de uma decisão judicial, de uma jurisdição hermenêutica constitucio-
nal onde se batem tanto os direitos quanto os imperativos sistêmicos de violência, dominação e colonização do 
mundo da vida (FOUCAULT, HABERMAS, LASSALE, etc.).

Ao abrir o leque dos legitimados para interpretar a Constituição incluindo aqueles que são respon-
sáveis diretos pela conformação daquela, HÄBERLE esta categoricamente dizendo que a abertura discursiva 
na interpretação “não se trata de um “aprendizado” dos participantes, mas de um “aprendizado” por parte dos 
tribunais em face dos diversos participantes” (HÄBERLE, 1997, P.31-32). A própria ideia de direitos fundamen-
tais leva à legitimação dos cidadãos enquanto interpretes da constituição, eles dizem tanto à identificação do 
círculo de interpretes quanto ao interesse nos resultados decorrentes dos processos de interpretação. Nessa 
rede de direitos fundamentais, o “povo” é necessariamente “elemento pluralista para a interpretação” (HÄBER-
LE, 1997, P.37). 
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Consenso resulta de conflitos e compromissos entre participantes que sustentam diferentes opiniões 
e defendem os próprios interesses. Direito Constitucional é, assim, um direito de conflito e compromisso. A in-
terpretação constitucional é, todavia, uma atividade que, potencialmente, diz respeito a todos. Os grupos men-
cionados e o próprio indivíduo podem ser considerados interpretes constitucionais indiretos ou a longo prazo. A 
conformação da realidade da constituição torna-se também parte da interpretação das normas constitucionais 
pertinentes a esta realidade (HÄBERLE, 1997, P.51 e 24).

DWORKIN também percebe que a leitura da Constituição, leitura moral (democracia como valor mo-
ral), depende da participação daqueles que vivem seus princípios, e justamente por isso vai entender que a lei-
tura moral da constituição “propõe que todos nós _juízes, advogados e cidadãos _ interpretemos e apliquemos esses 
dispositivos abstratos e considerando que eles fazem referencia a princípios morais de decência e justiça” (DWORKIN, 
2006, P.02). “Por isso, é claro que a leitura moral encoraja juristas e juízes a interpretar uma constituição abstrata à 
luz de sua concepção de justiça. De que outro modo poderiam responder às perguntas morais que esta constituição 
abstrata lhes dirige?” (DWORKIN, 2006, P.57).

No âmbito de uma jurisdição constitucional a realização da autodeterminação passa antes de tudo 
por uma questão de princípio, por uma questão de Direito. O tratamento com igual consideração e respeito exige 
que a reconstrução da normatividade constitucional seja capaz de aprender e alimentar-se da vida de seus 
destinatários, seu soberano, nós, o povo, para assim dividir a responsabilidade fraternal de escrever o próximo 
capítulo de uma história institucional que possa se orgulhar de apresentar a leitura moral da Constituição como 
algo que reconhece as imposições da história ao mesmo tempo em que luta contra elas, ao mesmo tempo em 
que permite que os mundos pré-compreensivos se deixem à vista para que possam se expor ao exame crítico 
dos afetados por suas manifestações sempre recheadas de tradições e concepções de mundo impensadas na 
medida em que sequer foram em algum momento postas em diálogo com o outro. 

Não poderia mesmo a interpretação sobre os direitos manter-se fechada a um grupo oficial de téc-
nicos jurídicos entregues à estereotipia do conhecimento fundado no “eu mesmos”. O que, como salientou 
HABERMAS: “[...] faz desaparecer toda margem de contribuição constritiva que os sujeitos socializados, no trato 
inteligente com uma realidade arriscada e decepcionante, prestam a partir de seu mundo da vida, para chegar a 
soluções de problemas e processos de aprendizagem bem-sucedidos” (HABERMAS, 2004, P.41).

A solidão é sempre solipisista consigo mesmo, e como disse GADAMER, “não existe compreensão 
nem interpretação em que não entre em funcionamento a totalidade desta estrutura existencial, mesmo que a 
intenção do conhecedor seja apenas a de ler “o que aí está”, e de extrair das fontes “como realmente foi” (GA-
DAMER, 1999, P.396-397).

Uma prática social interpretativa, destinada a revelar seu objeto em sua melhor luz, não apenas parte 
de normas como também é capaz de voltar-se contra elas. A facticidade de um sistema positivo só se afirma se 
puder se colocar ao alcance de sua autonegação, ou seja, a legitimidade do Direito surge acima de tudo de uma 
tensão inevitável e construtiva entre sua facticidade e validade, enquanto sujeição a critérios de legitimidade.

O Direito é racional pelo diálogo, pela argumentação, pela aprendizagem e não pela dedução de 
vínculos e obrigações. 

O direito é, sem dúvida, um fenômeno social. Mas sua complexidade, função e consequências depen-
dem de uma característica especial de sua estrutura. Ao contrário de muitos outros fenômenos sociais, a prática 
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do direito é RACIONAL ARGUMENTATIVA. Todos os envolvidos nessa prática compreendem que aquilo que ela 
permite ou exige depende da verdade de certas proposições que só adquirem sentido através e no âmbito dela 
mesma (DWORKIN, 1999, P.17).

LASSALE, HESSE e HÄBERLE, muito além de contraporem-se, reforçam-se. Entender o direito como 
prática social interpretativa parece ser o mais eficaz instrumento para podermos enxergar realidades vivas como 
os fatores reais de poder, a força normativa do direito constitucional e o poder do “nós, o povo”. DWORKIN, por-
tanto, mostra com é possível a partir de uma concepção moral de política, liberal pela igualdade, reestabelecer 
um projeto moderno religando o Direito à Ética, a Constituição a seu germe, a seu povo que é a sua verdadeira 
força motriz.

Da tensão entre facticidade, normatividade e legitimidade, DWORKIN oferece o Direito como “prática 
social interpretativa”, justificado e construído desde uma perspectiva interna ao participante que deve ser reco-
nhecido com igual consideração e respeito. Quando esta atitude interpretativa começa a vigorar, a instituição 
(...) deixa de ser mecânica; não é mais deferência espontânea a uma ordem única. As pessoas agora tentam im-
por um significado à instituição _ vê-la em sua melhor luz _ e, em seguida, reestruturá-la à luz desse significado 
(DWORKIN, 1999, P.58).

E se em Estados laicos, abertos à autorrealização moral e à autodeterminação ética, a validade se ren-
de à legitimidade (LASSALE, HESSE E HÄBERLE), DWORKIN, neste diapasão, aponta que a interpretação decide 
não apenas por que a pratica jurídica existe, mas também o que, devidamente compreendida, ela agora requer 
de nós, o soberano povo brasileiro. 

CONClusÃO.

De forma absolutamente objetiva apresento as seguintes conclusões.

01. Estamos sujeitos a fatores reais de poder, não racionais democráticos, que por essência contra-
põe o próprio sentido do Direito Constitucional como ciência de dever-ser. Havendo conflito, a 
Constituição jurídica e seu clero sempre são derrotados.

02. A Constituição jurídica não tem significativa força própria, entretanto, pode receber do povo 
soberano que a deseja poder suficiente para afirmar relevante força normativa. Assim, a força 
normativa de um documento constitucional é absolutamente vinculada à força e à vontade 
constitucional de um povo. Portanto, um povo fraco tem uma Constituição fraca e um povo 
forte tem uma Constituição forte, porque em última análise a força é sempre um fator que a 
Constituição toma de empréstimo.

03. A abertura da Constituição por meio de processos hermenêuticos é uma das mais adequadas 
formas de despertar no soberano uma vontade de Constituição. Trocar uma sociedade fechada 
de interpretes da Constituição por uma sociedade aberta dos interpretes viventes da Constitui-
ção é uma medida que legitima e fortalece significativamente a prática do Direito.

04. Colocar no centro da prática do Direito um princípio de igual consideração e respeito é uma 
medida que demonstra bem compreender a necessidade de superar os fatores reais de poder 
e conceder força à Constituição na medida em que todo povo soberano possa ver nela um 
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documento seu, um documento ao qual pertence. Assim, a prática do Direito brasileiro deve 
partir destes diagnósticos científicos iniciais realistas e precisos rumo a um fortalecimento e 
amadurecimento de sua compreensão sobre a essência da Constituição, do Direito e em última 
instância, de nós mesmos, o povo soberano. 
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REsumO: Com a globalização, a indústria de transportes rodoviários disparou a crescer e a  tendência é que 
este crescimento continue em decorrência do aumento nas vendas de veículos nos últimos anos. Em paralelo 
cresce também o consumo de pneus, itens essenciais para a locomoção dos veículos, quando um pneu chega 
ao seu estágio máximo de desgaste ele fica conhecido como pneu inservível, ou seja, chega ao final de sua 
vida útil e precisa ser descartado. É imprescindível que o descarte desse produto seja feito de maneira correta, 
pois quando os pneus são descartados em locais inadequados causam impactos ambientais e sociais. A partir 
desta problemática surgiu a logística reversa, que se tornou uma alternativa para revalorizar um material que 
seria descartado. Espera-se que esta pesquisa seja relevante através da demonstração de evidências empíricas 
encontradas, de maneira a gerar maior compreensão da temática proposta, podendo, desta maneira, auxiliar 
no desenvolvimento de ações capazes de atenuar os impactos causados ao meio ambiente devido ao descarte 

inadequado de pneus inservíveis na cidade de Brumadinho/ Minas Gerais.
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INTROduÇÃO

Com a globalização, a indústria de transportes rodoviários disparou a crescer e a  tendência é que este 
crescimento continue em decorrência do aumento nas vendas de veículos nos últimos anos. Consequentemente 

aumentou também o consumo de pneus, itens fundamentais para a fabricação de um veículo que realiza o 
transporte rodoviário, pois exerce a função de facilitar a locomoção dos veículos. Quando um pneu chega ao 

seu estágio máximo de desgaste, ele se torna inapropriado para exercer a função para a qual foi criado e se 
torna inservível, ou seja, chega ao final de sua vida útil. É imprescindível que o descarte deste produto seja feito 
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de maneira correta, pois quando os pneus são descartados em locais inadequados causam diversos impactos 
ambientais e sociais.

A partir desta problemática surgiu a logística reversa, que se tornou uma alternativa que visa otimizar 
os processos, com o objetivo de recuperar um produto que seria descartado para transformá-lo novamente 
em uma matéria prima, neste caso de origem secundária. Diante do cenário atual, a logística reversa se tornou 
uma alternativa para solucionar a problemática que envolve o descarte inadequado dos resíduos. Apesar da 
relevância do tema, a logística reversa ainda é pouco explorada no Brasil, uma vez que os primeiros estudos 
sobre o assunto datam da década de 70, e somente em 2010 a logística reversa foi inserida na legislação 
brasileira através da Lei Federal de Resíduos Sólidos.

Espera-se que esta pesquisa seja relevante no desenvolvimento da logística reversa e difusão do 
tema, principalmente para os gestores, profissionais da engenharia e administração, visando propiciar 
ascensão ao bem-estar da população de maneira geral, garantir a otimização dos processos produtivos e 
o cumprimento da legislação vigente. A pesquisa tem como objetivo demonstrar as evidências empíricas 
encontradas, para que possibilitem a maior compreensão da temática proposta, podendo, desta maneira, 
auxiliar no desenvolvimento de ações capazes de atenuar os impactos causados ao meio ambiente em 
decorrência do descarte inadequado de pneus.

lOGísTICa REvERsa

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010), a logística reversa é um:

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada.

Para Costa, Mendonça e Souza (2014), a logística reversa é uma área da logística que trabalha no sentido 
inverso da logística convencional, ou seja, começa a ser implementada somente depois do produto já acabado. 
Por este motivo, é conhecida também como logística inversa. O seu objetivo é recuperar o valor dos produtos, 
dar novas utilidades a eles no processo produtivo e até mesmo garantir o seu correto descarte. Os processos 
envolvidos são: planejamento, implantação e controle de fluxo de materiais; seja de produtos acabados, semi 
acabados ou até de embalagens.

A logística reversa é um tema atual, principalmente por estar diretamente ligado a preservação 
ambiental e ao desenvolvimento sustentável. A globalização, as políticas públicas, preocupação da sociedade 
com questões ambientais e até mesmo a necessidade de reduzir os custos operacionais foram responsáveis por 
incentivar as organizações a aderir aos sistemas de gestão de resíduos (MENDONÇA et al. 2017).

Segundo Giacobo, Estrada e Ceretta (2003), a logística reversa pode ser considerada como uma técnica 
que faz com que os materiais retornem a estágios anteriores na cadeia de suprimentos, diminuindo o lixo gerado 
e a exploração de novas matérias primas do meio ambiente, consequentemente aumentando a eficiência do 
processo. Paulo Leite (2003) acrescenta que a logística reversa é considerada uma forte aliada no desenvolvimento 
sustentável do planeta, pois com o reaproveitamento dos resíduos torna-se possível a sua reutilização.
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Conforme ressalta Pereira et al. (2017), para garantir a revalorização os materiais podem passar 
pelos seguintes procedimentos: reuso, reparo, remanufatura, reciclagem e reforma. Sendo que será aplicado o 
procedimento que se adequar melhor às características do material, condições em que se encontra e  objetivo final 
que se deseja obter. Após esta análise é escolhido o processo que ofereça o melhor custo benefício para ser aplicado.

lOGísTICa REvERsa dE Pós-vENda

A logística reversa de pós-venda ocorre quando um consumidor devolve um produto com pouco ou 
nenhum uso para o fabricante ou lojista. Esta devolução pode ocorrer por diversos fatores, tais como: defeitos  
ou falhas no  produto ou nas embalagens, erros no processamento do pedido, garantia dada pelo fabricante, 
avarias que podem ter ocorrido durante o transporte e insatisfação do consumidor de maneira geral pelo 
produto adquirido (FABIANO CAXITO, 2014).

Os itens devolvidos através do pós-venda podem ser revendidos se estiverem em bom estado e 
nos casos em que foi constatado algum defeito no produto, o mesmo pode ser submetido a consertos ou 
reformas para que retorne ao mercado e então seja revendido. Fabiano Caxito (2014) ressalta a importância 
do treinamento e atenção dos funcionários que realizam o processamento dos pedidos, pois o retorno de 
produtos por erros de expedição geram grandes estoques. Outro agravante ocorre quando este erro ocorre no 
processamento de um produto personalizado, feito sob medida ou com características como cor ou estampa 
bem específicas, fato este que pode dificultar a posterior venda deste item.

lOGísTICa REvERsa dE Pós-CONsumO

A logística de pós-consumo ocorre quando um item é descartado após o fim de sua vida útil. Conforme 
Paulo Leite (2009), todo produto possui uma vida útil que pode ser estimada através de suas características 
físicas, durabilidade de seus componentes e peças, ou por suas características de uso se tornarem ultrapassadas 
com o tempo.

De acordo com Fabiano Caxito (2014), os bens de pós consumo podem ser subdivididos em duas 
outras classificações, a primeira delas se refere aos produtos que são considerados como bens duráveis e que 
ainda estão em condições de uso, ou seja, estão em pleno funcionamento e podem ser repassados a outros 
proprietários para serem reutilizados.

A segunda classificação se refere aos materiais que já chegaram ao final de sua vida útil, nestes casos 
a logística reversa pode ser aplicada nos bens duráveis ou descartáveis. Os bens de pós-consumo duráveis 
podem ser reaproveitados depois de passarem por processos de desmontagem e reciclagem industrial, desta 
forma poderão ser reaproveitados ou remanufaturados para que os seus componentes retornem ao mercado 
secundário ou até mesmo para a própria indústria, que pode utilizá-lo como matéria prima para a constituição 
de algum produto (FABIANO CAXITO, 2014).

Fabiano Caxito (2014) destaca que nos bens de consumo descartáveis, desde que hajam condições 
logísticas, tecnológicas e econômicas, podem retornar ao ciclo produtivo por meio da reciclagem para que os 
componentes sejam reaproveitados. Nos casos em que não houverem as condições mencionadas, os materiais 
serão enviados ao descarte final ambientalmente adequado.   
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POlíTICa NaCIONal dOs REsíduOs sólIdOs (PNRs)

Lei Federal nº 12.305/2010, institui a Política Nacional De Resíduos Sólidos (PNRS), que foi sancionada 
em 2010. Tem como objetivo organizar e regulamentar os procedimentos a serem realizados nos resíduos 
sólidos de acordo com cada país nos setores públicos e privados de maneira a favorecer o desenvolvimento 
sustentável (BRASIL, 2010).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece metas quanto a eliminação dos lixões, extensão da 
vida útil dos aterros, desenvolvimento sustentável e aplicação da logística reversa. Trata da responsabilidade 
compartilhada e da integração do poder público, iniciativa privada e dos cidadãos, quanto ao gerenciamento 
ambientalmente adequado de resíduos e rejeitos. Regulamenta que as empresas produzam seus produtos já 
pensando em seu descarte final, e que facilite o processo de  reutilização e reciclagem (BRASIL, 2010).

Em alguns produtos a aplicação da logística reversa já é obrigatória, e é de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes o retorno destes itens ao processo produtivo. 
Se enquadram na obrigatoriedade os bens de pós-consumo classificados como: Agrotóxicos (resíduos e 
embalagens) , todo material que configure resíduo perigoso, pneus, pilhas e baterias, óleo lubrificante (resíduos 
e embalagens) , lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010).

A lei da PNRS instituiu um prazo de quatro anos que se encerrou em agosto de 2014  para que os municípios 
brasileiros apresentassem os planos para o gerenciamento dos resíduos e que fossem instalados aterros sanitários 
adequados. Entretanto, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) , mais da metade dos municípios 
brasileiros ainda não se adequaram às normas instituídas pela lei (ANTONIO NOVAES, 2015).

hIsTóRIa dOs PNEus

Antigamente, nos primórdios da história os meios de transporte eram bem distintos do que conhecemos 
atualmente. A invenção da roda foi um marco importante para a civilização, uma vez que foi criada com o 
objetivo de facilitar o transporte e a locomoção de cargas e/ou pessoas. As primeiras rodas eram de madeira 
e ferro, foram muito utilizadas em carroças e carruagens. No entanto, estas rodas não duravam muito, pois os 
veículos além de pesados eram difíceis de dirigir (CARLOS LAGARINHOS, 2011).

Os primeiros pneus de borracha surgiram em 1845, depois da descoberta do processo de vulcanização, 
que consiste em modificar a borracha natural para dar a ela uma nova forma e resistência, conforme Carlos 
Lagarinhos (2011). Com o passar do tempo as técnicas para a fabricação dos pneus foram se aprimorando.

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback (SINPEC), 
apesar da aparência do pneu remeter apenas à borracha, outros materiais são utilizados na fabricação dos 
mesmos, com o objetivo de garantir maior estabilidade aos automóveis e consequentemente maior segurança 
aos motoristas (SINPEC, 2018).

Para a fabricação de um pneu são utilizados os seguintes materiais: borracha natural e sintética, aço, 
derivados do petróleo, tecidos e alguns produtos químicos. Existem diferentes tipos de pneus que são indicados 
para serem utilizados em cada tipo de veículo, como por exemplo, pneus de carros, motos, bicicletas, caminhões, 
tratores, dentre outros. O que distingue um pneu de um veículo de passeio para um pneu de um trator por 
exemplo, é a concentração de cada material necessário para a sua fabricação (SINPEC, 2018).
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Um pneu de passeio é composto por: 27% de borracha sintética, 14% de borracha natural, 28% de 
negro de fumo, derivados do petróleo e demais produtos químicos compõem 17%, aço e demais materiais 
metálicos 10% e tecidos 4%. Os pneus de automóveis de passeio são projetados para que suportem altas 
velocidades e pequenas cargas, as rodas nestes casos devem ser mais leves . Os pneus de caminhões por 
exemplo, são fabricados para suportar uma carga maior, para gerar maior estabilidade ao veículo a roda deve 
ser mais pesada e firme. O pneu de um caminhão é composto por uma quantidade maior de borracha natural 
se comparado com o pneu de um veículo de passeio por exemplo, possui cerca de 30% de borracha natural em 
sua composição (SINPEC, 2018).

Conforme Floriani et al. (2016), os pneus ficam em contato direto entre o veículo e o solo, desta forma, 
são os responsáveis por suportar o peso,acelerações e frenagens, absorver impactos e ruídos. Eles são muito 
utilizados em todo o mundo e são peças fundamentais para a fabricação de veículos de transporte. No entanto, 
devido ao desgaste o pneu se torna impróprio para continuar exercendo a sua função e se torna inservível. O 
pneu inservível é aquele que chegou ao final de sua vida útil e precisa ser descartado, entretanto, seu processo 
de decomposição no meio ambiente pode durar cerca de 600 anos.

A vida útil de um pneu varia de acordo com o seu tipo, qualidade, condições de uso, tipo e condições 
da estrada em que transita, calibragem correta, tempo de uso, dentre vários outros fatores. Segundo Carlos 
Lagarinhos (2011), a durabilidade do pneu de um automóvel, por exemplo, é medida de acordo com a 
quilometragem percorrida por ele, estima-se 80.000 km rodados, que podem variar de acordo com as condições 
citadas anteriormente. Existem pneus de vários tipos, cada um destinado a um meio de transporte, tais como: 
pneus de trator, transbordo canavieiro, automóveis, ônibus e caminhões, motos, aviões e veículos agrícolas.

PROblEmas ENvOlvIdOs COm O dEsCaRTE INadEquadO dE PNEus

A grande problemática que envolve o descarte de pneus se refere ao fato de que quando descartados 
incorretamente podem causar diversos danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, conforme Floriani et al. 
(2016). Os pneus são classificados como resíduos não perigosos e não inertes, Classe IIA, entretanto, quando são 
incendiados produzem uma fumaça tóxica para o ser humano e que dependendo do tempo de exposição pode 
causar irritações na pele, irritação nos olhos e nas mucosas, diversos problemas respiratórios, podendo evoluir 
até mesmo para o câncer (CARLOS LAGARINHOS, 2011).

Não é recomendável que os pneus sejam descartados em aterros sanitários, pois seu formato e 
composição, além de características como; dificuldade em se decompor e compactar, prejudicam os aterros 
e ocasionam em redução da vida útil dos mesmos.  Carlos Lagarinhos (2011) acrescenta ainda que durante a 
decomposição o pneu libera chumbo, cádmio e zinco que são metais pesados que penetram no solo e causam 
contaminação do mesmo, assim como, contaminam os lençóis freáticos e afluentes que se localizem no entorno.

Além disso, quando os pneus são enterrados, devido ao seu formato, eles retêm os gases na sua parte 
interna e tendem a subir, rompendo a camada de cobertura do aterro. Diante deste cenário, os resíduos sólidos 
depositados no aterro sanitário e que antes estavam cobertos, ficam novamente expostos a céu aberto. Gerando 
diversos problemas como: penetração da água de chuva e aumento da formação de chorume, proliferação de 
roedores e outros vetores de doenças, além de permitir que os gases gerados pelos resíduos sólidos aterrados 
escapem (CARLOS LAGARINHOS, 2011).
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No entanto, ainda conforme Carlos Lagarinhos (2011) quando os pneus inservíveis ficam expostos a 
céu, devido às chuvas, ocorre o acúmulo de água em seu interior que contribui com a proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti, popularmente conhecido como mosquito da dengue, transmissor  de várias doenças, como: 
dengue, zika e chikungunya.

REsOluÇÃO dO CONama PaRa PNEus INsERvívEIs

Com o objetivo de diminuir o passivo ambiental dos pneus inservíveis no Brasil, instituiu-se a Resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nº 258/99, que foi aprovada em 26 de agosto de 1999, 
que instituiu a obrigatoriedade de fabricantes e importadores realizarem a coleta e dar aos pneus inservíveis 
uma correta destinação final. Além disso, estabeleceu a co-responsabilidade de distribuidores, comerciantes, 
reformadores e consumidores quanto à coleta dos pneus usados (BRASIL, 2009).

Diante deste cenário, houve um aumento significativo no número de pontos de coleta, assim como 
também cresceu o número de empresas especializadas na reciclagem de pneus. Dados do ano de 2010 
demonstram que possuíam cadastro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) juntamente com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), apenas 124 empresas em todo 
o Brasil que realizavam a reciclagem, reutilização e revalorização energética dos pneus usados e inservíveis 
(FLORIANI et al. 2016).

Conforme Lagarinhos e Tenório (2013), os fabricantes são responsáveis por criar um plano de gestão 
para a coleta dos pneus que os mesmos disponibilizaram no mercado e devem organizar a logística de 
armazenamento. Além de instalar pelo menos um ponto de coleta nos municípios com população superior a 
100 mil habitantes e proporcionar uma destinação final ambientalmente adequada para os pneus.

O Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis  se iniciou em 1999 pela Associação 
Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), uma entidade representativa dos fabricantes de pneus novos no 
Brasil. Com o passar dos anos o programa foi se expandindo para todas as regiões do Brasil e foi criada pelos 
fabricantes uma entidade voltada para esta finalidade. A RECICLANIP, é uma entidade sem fins lucrativos que foi 
criada em 2007 pelos fabricantes Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli. Em 2010 a empresa Continental se 
juntou a entidade, e em 2014 a fabricante Dunlop. Nos dias atuais possui também como associadas as empresas 
Levorin, Maggion, Neotec, Rinaldi, Titan e Tortuga. Esta é considerada como uma das maiores iniciativas da 
indústria brasileira de logística reversa de pós-consumo, que surgiu para atender a resolução 4146/09 do 
Conama (RECICLANIP, 2018).

REaPROvEITamENTO dE PNEus INsERvívEIs

Conforme referencia Lagarinhos e Tenório (2013), um pneu é descartado quando é necessário realizar 
a sua troca por pneus novos ou quando os automóveis que utilizam este equipamento chegam ao final de sua 
vida útil. Quando os pneus são descartados e deixados nos pontos de coleta, eles passam por uma triagem que 
analisa a sua carcaça, com o objetivo de verificar se ele poderá ou não ser reformado. Nos casos dos pneus cuja 
análise  constatou a possibilidade de reutilização, estes serão encaminhados para as empresas que realizam a 
recauchutagem, recapagem ou remoldagem e os pneus que não se enquadram neste perfil são encaminhados 
para as empresas que realizam a reciclagem.

Entretanto, o grande desafio para a aplicação da logística reversa dos pneus inservíveis ainda está 
relacionado ao aperfeiçoamento da coleta. O custo oriundo da coleta e transporte de pneus usados é uma 
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dificuldade enfrentada para resolver definitivamente o descarte incorreto dos pneus. De acordo com Lagarinhos 
e Tenório (2013), outro fator que interfere é a falta de fiscalização e a dificuldade de encontrar os culpados pela 
disposição final inadequada desse resíduo. Falta também conscientização e informação aos consumidores, uma 
vez que são eles que devem levar os seus pneus usados até os pontos de coleta.

Carlos Lagarinhos (2011) destaca que o mercado da reciclagem é bem amplo, sendo que todos os 
componentes do pneu podem ser reaproveitados. Dentre os subprodutos que podem ser obtidos através da 
reciclagem de pneus usados e inservíveis estão: solados de sapatos, dutos pluviais, tapetes para automóveis, 
pisos para quadras poliesportivas, mistura asfáltica para a pavimentação de ruas, artigos de decoração, dentre 
vários outros. Todos estes processos que compõem a fabricação dos produtos citados acima são aprovados 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e são considerados 
como destinações ambientalmente adequadas.

EsTRaTéGIas mETOdOlóGICas

O desenvolvimento da pesquisa se baseou na coleta de dados através de visitas técnicas realizadas 
nas borracharias, lojas que vendem pneus novos e nos locais que recebem os pneus inservíveis para realizar a 
disposição final. Foram realizadas entrevistas com funcionários e/ou responsáveis por estes estabelecimentos, 
bem como, com os responsáveis pelo aterro sanitário e pela secretaria de meio ambiente da prefeitura de 
Brumadinho. Através das informações coletadas foram  apresentadas sugestões de melhorias para minimizar 
as lacunas e/ou falhas observadas nos processos reversos, com o objetivo de resolver o passivo ambiental do 
descarte incorreto de pneus inservíveis da região.

EsTudO dE CasO

O estudo foi realizado na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, que se 
localiza no estado de Minas Gerais. Brumadinho é a quarta maior cidade em extensão territorial de Minas 
Gerais, possui uma área de 639,434 Km². Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) estima-se que em 2018 o município de Brumadinho conta com uma população de 39.520 mil habitantes 
(IBGE, 2010).

Para a amostra foram levantados dados referente ao descarte de pneus inservíveis na região central 
da cidade. Em Brumadinho atualmente existem cerca de 16 borracharias, sendo 8 localizadas somente na 
região Central, 1 no Tejuco, 1 no Parque das cachoeiras, 1 em Melo Franco, 1 em Aranhas, 1 em Marques, 3 no 
município de Casa Branca, 1 no Córrego do Feijão, 2 em Palhano, 1 em Suzana e 1 em Piedade do Paraopeba. As 
8  borracharias da região Central de Brumadinho foram visitadas.

Na região existem também lojas que comercializam pneus novos, dentre as quais nenhuma realiza 
a coleta de pneus usados. As empresas de Mineração e de ônibus da região, possuem um frota de veículos, 
portanto, também são geradoras de pneus inservíveis, estas empresas já encaminham os pneus que utilizam 
diretamente para os locais apropriados ou doam para a Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba 
(ASCAVAP). A ASCAVAP recebe alguns pneus oriundos de doações para revendê-los, no entanto, este fluxo é 
bem baixo. Devido ao grande volume de outros resíduos que existem estocados na ASCAVAP, não existe muito 
espaço disponível para armazenar os pneus corretamente em locais cobertos.



72

A maioria das borracharias visitadas vendem pneus novos e remoldados (pneu remold) e realizam 
também o serviço de troca dos pneus para os motoristas que procuram este serviço. De acordo com as 
entrevistas constatou-se que algumas borracharias já possuem parceria com empresas que realizam a 
reciclagem dos pneus, outras não possuem este tipo de parceria. Todos os entrevistados relataram que os 
pneus usados e inservíveis também ficam disponíveis para a doação à população para serem utilizados na 
confecção de artesanato, cercamento de encostas ou demais fins.

Constatou-se que quando a carcaça dos pneus está em bom estado, alguns clientes das borracharias 
preferem levá-los para a própria casa ao invés de doar para a borracharia. Os entrevistados também relataram 
que os pneus cuja carcaça está destruída, são mais difíceis de serem doados, devido ao fato de que os pneus 
nestas condições geralmente devem ser triturados para que possam ser reaproveitados. Sendo que nestes, 
devido a esta  dificuldade e a falta de locais adequados para encaminhar os pneus, os mesmos acabam sendo 
recolhidos pela coleta do município e são encaminhados ao aterro sanitário.

Devido à falta de conscientização da população de maneira geral e da falta de fiscalização para 
garantir a aplicação da logística reversa, bem como, a falta de locais adequados para receber os pneus usados 
e inservíveis, isso resulta no descarte inadequado destes materiais. Durante a visita técnica realizada no aterro 
sanitário da cidade, foi constatado que muitos pneus ainda são descartados indevidamente e chegam ao aterro 
misturados a outros resíduos sólidos. Conforme se observa na figura 1.

Os pneus não podem ser descartados em aterros sanitários, pois geram diversos danos ao meio 
ambiente. Como atualmente a maioria dos pneus que são descartados no aterro vem misturados a entulhos 
e demais rejeitos, isso dificulta o trabalho, pois os mesmos devem ser separados e higienizados. No entanto, 
em meio a este processo, eles acabam ficando um tempo oscioso expostos a céu aberto, conforme pode ser 
observado na figura 2. Nos períodos chuvosos, este se torna um ambiente propício para a proliferação de vetores 
de doenças infecciosas. O mosquito Aedes Aegypti transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, 
por exemplo, leva cerca de 10 dias para se desenvolver em ambientes que acumulam água parada. 

Figura 1 – Pneus Descartados no Aterro Sanitário de Brumadinho 
Fonte: as autoras, 2018.
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Figura 2 - Pneus Dispostos no Aterro Sanitário de Brumadinho a céu aberto 
Fonte: as autoras, 2018.

O aterro sanitário de Brumadinho não tem para onde encaminhar os pneus que recebe, por esta razão 
existe um galpão localizado nas dependências do aterro que está ocupado com pneus. Este galpão poderia 
ser destinado a outros fins, como para guardar equipamentos e maquinários necessários para o dia a dia das 
operações, por exemplo. A figura 3 retrata a situação atual do galpão do aterro sanitário de Brumadinho.

A secretaria do meio ambiente da prefeitura de Brumadinho está desenvolvendo um projeto que consiste 
no cadastramento de todas as borracharias da cidade para que estabeleçam uma parceria juntamente com a 
prefeitura para dar a correta destinação final aos pneus. Este projeto consiste em uma vez por mês um caminhão 
da prefeitura passar em todas as borracharias cadastradas para recolher os pneus usados e inservíveis. Com 
base neste projeto da prefeitura estes pneus seriam encaminhados diretamente para o galpão do aterro sanitário 
de Brumadinho que se tornaria um ponto de referência para a destinação dos pneus, se transformaria em um 
“Ecoponto”. Quando o aterro atingisse uma quantidade suficiente de pneus, os responsáveis pelo local deveriam 
entrar em contato com alguma empresa que realize a reciclagem, para que os pneus pudessem ser doados.
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Em conjunto com este projeto, a secretaria do meio ambiente da prefeitura de Brumadinho desenvolveu 
um outro projeto que consiste na distribuição de mudas da planta citronela. As mudas foram distribuídas nas 
borracharias e demais empresas que trabalham com pneus. A citronela é um repelente natural que impede que 
mosquitos de diversas espécies, incluindo o mosquito transmissor da dengue, se aproxime do local, uma muda 
de citonela protege até um raio de até 5 metros. A distribuição da citronela se estenderá às praças da cidade 
para proteger toda a região contra o mosquito transmissor de várias doenças infecciosas.

aNálIsE dE REsulTadOs

Foi sugerido que a secretaria do meio ambiente da prefeitura de Brumadinho entre em contato com 
as empresas que realizam a reciclagem dos pneus e que já fazem a coleta em alguns estabelecimentos. Para 
que seja repassado para estas empresas o cadastramento de todas as borracharias da região. Desta forma, a 
empresa poderá traçar com antecedência a melhor rota para recolher o maior volume possível de pneus.

Como resultado se obtém que a prefeitura não precisará mais dispor recursos financeiros para a 
coleta dos pneus, custos estes que envolveriam a manutenção no galpão do aterro, funcionários envolvidos, 
combustível, manutenção do caminhão e controle do fluxo de entradas e saídas de pneus. O problema do 
descarte incorreto de pneus na região será sanado, as borracharias estarão cumprindo seu papel social e a 
empresa recicladora passará a coletar de uma só vez um volume maior de suprimentos para realizar a sua 
produção.

CONsIdERaÇÕEs fINaIs

A aplicação da logística reversa ainda não é efetiva, uma vez que os pneus ainda são descartados em 
locais inapropriados. Foi constatado que nenhuma empresa que comercializa pneus na região possui parceria 
ou algum tipo de acordo com fabricantes ou importadoras, conforme estabelecido pela legislação, para que seja 
realizado o fluxo reverso juntamente com os distribuidores.

Por se tratar de um tema  relativamente novo e ainda pouco debatido, falta informação e até fiscalização 
para garantir a aplicação da logística reversa nos pneus usados e inservíveis. Durante a pesquisa desenvolvida 
foi possível observar a importância da aplicação da logística reversa, que vai além de apenas reduzir custos nos 
processos produtivos e beneficiar as empresas fabricantes.

A aplicação da logística reversa proporciona diversos benefícios, uma vez que reaproveita um item que 
seria descartado, ou seja diminui o volume de resíduos descartados no meio ambiente e impede a extração 
de novas matérias primas, reduz os índices de doenças da população causadas em decorrência do descarte 
inadequado de alguns produtos e reduz os custos produtivos por se tratar de uma matéria prima de origem 
secundária.

O descarte inadequado de pneus inservíveis na região de Brumadinho é um problema social, que 
prejudica e afeta as pessoas e o meio ambiente. Por este motivo, foi de extrema importância a participação 
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da secretaria do meio ambiente da prefeitura de Brumadinho, que através da sua intervenção resolverá a 
problemática que a falta do fluxo reverso dos pneus estavam gerando na cidade.
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comPArATiVo do dESEmPEnHo Ao iSolAmEnTo AcÚSTico dE PArEdES 
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Marco Túlio Rodrigues Mendes

REsumO: Estudos comprovam o aumento da poluição sonora nas cidades. A Organização Mundial de Saúde 
considera o ruído ambiental o segundo maior agente poluidor nocivo à saúde humana. Assim, o desempenho 
acústico torna-se aspecto relevante na avaliação de uma edificação. É na fase de concepção do projeto que 
devem ser dimensionados e escolhidos os elementos construtivos dos sistemas de vedação vertical interna e 
externa, de piso e cobertura para se obter um desempenho acústico eficiente da edificação. Neste sentido, sof-
twares que simulam a eficiência acústica são importantes ferramentas para o cálculo de modelos de previsão 
de desempenho. Esse trabalho objetiva avaliar através de um software de simulação acústica, o desempenho 
ao isolamento acústico dos sistemas de vedação vertical externa (paredes) em uma edificação habitacional 
de interesse social, nos sistemas construtivos Light Steel Framing e concreto moldado in loco, e comparar os 
resultados com os desempenhos previstos na norma ABNT NBR 15575-4/2013. Constatou-se pelos resultados 
que, o desempenho de paredes de concreto moldadas in loco obteve resultados superiores ao outro sistema.

PalavRas ChavE: Isolamento acústico, Sistemas construtivos, ABNT NBR15575/2013.

1 INTROduÇÃO

As inovações tecnológicas na área da construção civil são inúmeras e diversificadas para a população 
mundial. A história da arquitetura e da engenharia civil registrou ao longo do tempo tais inovações que propor-
cionaram significativa melhoria em aspectos relacionados ao conforto e ao desempenho da habitação, e mais 
recentemente ganhos importantes no desempenho energético. “A primeira iniciativa de avaliação da eficiência 
energética de edifícios surgiu da constatação de que não existia no mercado um meio de se avaliar o quão eco-
lógico era um edifício” (Pinto, 2018). Porém, não se tem a mesma percepção ao se analisar a eficiência acústica 
oferecida pelas edificações. Em certo momento, as inovações e o avanço da tecnologia contribuíram significati-
vamente para uma regressão na eficiência ao isolamento acústico das edificações.

Gerretsen (2003), afirma que as características dos componentes de vedação das edificações vêm so-
frendo alterações e como consequência proporcionando maior permeabilidade ao ruído, comprometendo o 
isolamento sonoro. Ainda segundo o autor, uma melhoria no desempenho acústico das edificações se faz ne-
cessário em razão dessa evolução e desenvolvimento dos métodos construtivos.
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Arizmendi (1980), afirma que nas edificações houveram melhorias em vários aspectos nos últimos anos, em: 
calefação, condicionamento do ar, circulação, ventilação, iluminação e outros. Observam-se melhorias pratica-
mente em todos aspectos com exceção à sonoridade acústica.

As consequências do desconforto acústico são observadas na saúde das populações urbanas. A urbanização 
acelerada principalmente em grandes centros aumentou o nível de ruído ambiental de forma exponencial con-
comitante com o momento em que as construções foram ficando mais permeáveis ao som, e assim a qualida-
de de vida no que se refere ao nível de ruído no interior das habitações principalmente nos grandes centros 
também se deterioraram. Arizmendi (1980), relata que, estudos comparando países com diferentes níveis de 
industrialização, obteve-se como resultado que a capacidade auditiva de um habitante da África Central de 80 
anos é igual a de um habitante de Nova Iorque de apenas 18 anos.

Os métodos atuais de verificação ao desempenho acústico nas edificações ocorrem pós obra, isso significa alto 
custo para correções de níveis ineficientes de desempenho acústico se necessário. Assim, a utilização de softwa-
re torna-se importante instrumento para o cálculo de modelos de previsão de desempenho que proporcionarão 
aos arquitetos e engenheiros condições para especificação de materiais e sistemas construtivos na fase de con-
cepção do projeto, adequados aos níveis desempenho acústicos previsto em norma.

2 REvIsÃO bIblIOGRáfICa

2.1 CONsEquÊNCIas Na EfICIÊNCIa aCúsTICa dECORRENTEs dO PROCEssO dE INdusTRIalIzaÇÃO Na 
CONsTRuÇÃO CIvil

Weissenburger (2004), afirma que o final de Segunda Grande Guerra foi fator determinante para o declínio do 
isolamento acústico nas construções, no processo de reconstituição rápida das cidades europeias, ocorreram 
as modificações na estrutura das construções conferindo às paredes conformações cada vez mais leves e delga-
das, interferindo definitivamente no desempenho acústico da residência.

De acordo com Duarte (2005), o período compreendido entre 1940 a 1960 foi de intensa industrialização e 
urbanização do Brasil. Um marco arquitetônico e da engenharia desse período foi a construção de Brasília. Já 
o período pós-guerra é caracterizado pela imposição do american-way-of-life, com a supervalorização de novas 
tecnologias e o abandono definitivo dos hábitos tradicionais franceses. Os edifícios de apartamentos se consa-
gram como principal modelo da habitação, desde a classe alta às mais populares. Ainda segundo Duarte (2005), 
as consequências de mudanças tão grandes nem sempre foram benéficas. Como resultado, a poluição é um 
dos piores “efeitos colaterais”. Em um grande centro urbano existe poluição em todos os lugares: na água, nos 
alimentos, no ar, no que se vê e no que se ouve. No entanto, a poluição sonora, conforme demonstra Fiorini 
(2002), está longe de ser uma das maiores preocupações da população. 

2.2 PROCEssOs CONsTRuTIvOs INdusTRIalIzadOs

Suprir o déficit habitacional brasileiro torna-se cada vez mais importante, e como alternativa surgem novos sis-
temas construtivos com foco principalmente em racionalização e industrialização da construção. Sendo assim, 
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sistemas industrializados podem garantir o melhor funcionamento e operação das, uma vez que tais sistemas 
suprem a demanda da construção em massa, já que possuem concepção e fabricação voltadas à execução em 
série (SERRA, 2014). Destacam-se dois sistemas construtivos industrializados, estrutura de aço em sistema Light 
Steel Framing, Segundo CAMPOS (2014), o sistema Light Steel Framing vai além da estrutura apenas, o sistema 
contempla também componentes e subsistemas, que farão a composição dos sistemas de isolamentos, dos 
fechamentos externo e interno, instalações e fundações conforme mostra a Figura 1.

Figura 1: Esquema de construção portante em Light Steel Framing 
Fonte: Santiago; Freitas e Castro (2012)

Outro sistema é o de paredes de concreto moldadas in loco, largamente utilizado o sistema construtivo em pa-
redes de concreto moldado in loco com a implantação em forma de “H” em razão da rapidez na execução aliado 
ao baixo custo se comparado com outros métodos construtivos, uma vez que as vedações são executadas em 
um processo único de concretagem in loco (OLIVEIRA, 2015), conforme mostra a Figura 2.

Figura 2: Sistema construtivo de paredes de concreto moldado in loco
Fonte: Matcon (2017)
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2.3 NORMA NBR15575 (2013) – EDIFíCIOS HABITACIONAIS - DESEMPENHO

A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), intitulada “Edifícios Habitacionais - Desempenho” 
NBR 15575 (2013) tem como finalidade avaliação e desempenho de edificações que serão entregue aos usuá-
rios com condições mínimas de durabilidade, segurança e habitabilidade, independente de sistema construtivo. 
Uma importante mudança, de forma geral, na norma ABNT NBR 15.575 da primeira edição (2008) para a quarta 
(2013) é sua abrangência, uma vez que deixa de abordar apenas os edifícios de até cinco pavimentos e passa 
a tratar de todos os novos edifícios habitacionais. Na construção civil brasileira, é considerada um divisor de 
águas, pois obriga as construtoras a conceberem e executarem as obras para que o nível de desempenho espe-
cificado em projeto seja atendido ao longo de uma vida útil (BORGES, 2012).

A informação de nível de ruído externo é básica de projeto e precisa ser conhecido por quem projeta, bem como 
conhecer os desempenhos dos sistemas, elementos e componentes de composição das edificações. Podem ser 
utilizados o histórico do desempenho obtido ao longo da vida útil de tecnologias tradicionais, mas tecnologias 
inovadoras muitas vezes demandaram ensaios (BORGES, 2012).

A norma ABNT NBR 15575/2013 é composta por seis partes, são elas:

• Parte 1: Requisitos gerais;

• Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais;

• Parte 3: Requisitos para os sistemas de piso;

• Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE;

• Parte 5: Requisitos para os sistemas de cobertura;

• Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários.

Estão estabelecidos na norma ABNT NBR15575/2013 para os diferentes tipos de sistemas requisitos mínimos de 
desempenho em função das necessidades básicas de saúde, segurança, higiene e economia. O nível mínimo (M) 
de desempenho deve ser atendido na edificação. A norma estabelece ainda valores de desempenho intermediá-
rio (I) e superior (S) que são optativos por parte do construtor, esses valores conferem uma melhor classificação 
para o empreendimento.

Esse trabalho trata do desempenho acústico dos diferentes tipos de sistemas da edificação habitacional, consta 
no item 12 das seis partes da norma ABNT NBR15575/2013. Segundo a norma a edificação habitacional deve 
apresentar isolamento acústico adequado das vedações externas, no que se refere aos ruídos aéreos prove-
nientes do exterior da edificação habitacional

O isolamento acústico de vedações externas deve proporcionar condições mínimas de desempenho acústico 
das fachadas da edificação. 

Para isso a edificação deve atender ao limite mínimo de desempenho conforme estabelecido nas normas ABNT 
NBR 15575-4/2013.

2.4 méTOdOs dE mEdIÇÃO dE dEsEmPENhO aCúsTICO

Os sistemas de vedações verticais externas das edificações habitacionais são abordados na parte 4 da norma 
ABNT NBR15575/2013. O item 12 apresenta os requisitos e critérios para a verificação do isolamento acústico 
entre os meios externo e interno.
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Para avaliação do sistema vertical de vedação externa (SVVE) e elementos construtivos são apresentados três 
métodos: Segundo Neto (2009), para a avaliação acústica de elementos e sistemas construtivos, três são os mé-
todos existentes: método de precisão ou de laboratório, método de engenharia e método simplificado de campo.

• Método de precisão ou de laboratório é o procedimento para a medição da isolação sonora, que apresenta 
índice de redução sonora mais preciso, uma vez que as condições para a realização dos testes são totalmente 
conhecidas e controladas. Porém, os sistemas construtivos são avaliados independentemente, o que resulta no 
índice de desempenho acústico de cada sistema construtivo isoladamente. O método de ensaio é descrito na 
norma ISO 10140-2/2010.

• Método de engenharia é um procedimento para a medição do isolamento sonoro em campo, neste caso, para 
o sistema vertical de vedação externa, SVVE, (conjunto fachada e cobertura, no caso de casas térreas e sobrados, 
e somente fachada nos edifícios multipiso), e para o sistema de vertical de vedação interna, SVVI, entre unidades 
autônomas e entre uma unidade e áreas comuns. Para Barry (2005), apud Neto (2009), o método de engenharia 
é mais rigoroso em campo, mais completo tecnicamente e, portanto, recomendável. Para o SVVE o método de 
medição é descrito pela na norma ISO 140-5/1998, e para o SVVI o método de medição é descrito pela na norma 
ISO 140-4/1998.

• Método simplificado é um procedimento de campo para a estimativa do isolamento sonoro dos sistemas cons-
trutivos em edificações em condições onde não há instrumentação específica para medição ou quando o alto 
nível de ruído de fundo não permite obter esse parâmetro.

Para sistemas verticais de vedação externa da unidade habitacional utiliza-se um o método de avaliação em 
campo para a determinação dos valores da diferença padronizada de nível, D2m,nTw. Os valores de desempe-
nho Mínimo, Intermediário e Máximo da diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distância da 
fachada, D2m,nT,w, da vedação externa de dormitório são apresentados no quadro 1.

Quadro1: Valores de desempenho da diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distân-
cia, D2m,nT,w, da vedação externa

Classe de  
ruído

Localização da habitação D2m,nT,w [dB] Nível de desempenho

I
Habitação localizada distante de fontes 
de ruído intenso de quaisquer naturezas.

≥ 20 M
≥ 25 I
≥ 30 S

II
Habitação localizada em áreas sujeitas a 
situações de ruído não enquadráveis nas 
classes I e III.

≥ 25 M
≥ 30 I
≥ 35 S

III
Habitação sujeita a ruído intenso de 
meios de transporte e de outras naturezas, 
desde que conforme a legislação.

≥ 30 M
≥ 35 I
≥ 40 S

Fonte: NBR 15575-4 (2013).
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3 mETOdOlOGIa

Para obtenção do desempenho acústico, serão analisadas as diferenças padronizadas de nível ponderada para 
paredes externas de uma unidade habitacional padrão, conforme estabelece a ABNT NBR 15.575-4/2013.

Foi utilizado para a realização dos cálculos o software PROJETUS MULTINOVA (versão 2.0.2.1), programa com-
pleto de suporte para o desenvolvimento de projetos acústicos de acordo com Normas Internacionais e Norma 
Brasileira ABNT NBR 15575. O software permite calcular além outros índices, o índice de desempenho acústico 
de fachadas.

O programa possibilita verificar a capacidade de resposta dos requisitos acústicos passivos calculados com as 
prescrições previstas pela norma de desempenho ABNT NBR 15.575-4/2013.

Para as análises, foram utilizadas as paredes externas de uma unidade habitacional conforme Figura 3, e para 
facilitar o entendimento adotou-se as seguintes abreviaturas para cada um dos sistemas construtivos, sistema 
construtivo Light Steel Framing, em estrutura metálica, fechamentos em placas cimentícias, divisórias internas 
em dry-wall, para este sistema construtivo adotou-se LSF, e para o sistema construtivo em paredes em concreto 
armado moldado in loco adotou-se a nomenclatura CONCIN.

Figura 3: Planta padrão para paredes de fachada nos dois sistemas construtivos 
Fonte: Caixa (2018) (Adaptado)

Para o sistema LSF, foram especificados na composição das paredes, duas placas cimentícias de 1,00 cm cada, 
painel OSB de 1,10 cm, lã de rocha com dupla densidade de 9,20 cm, conferindo espessura total em 12,60 cm.

Para o sistema CONCIN, foi especificado na composição da parece concreto armado para uma espessura de 
10,00 cm.

Utilizou-se ainda na composição da parede P02 a janela com 2 folhas de correr 1,20 x 1,50 Sasazaki, parede P03 
a janela com 2 folhas de correr 1,20 x 1,50 Sasazaki, e parede P05 a janela com 2 folhas de correr 1,40 x 1,50 
Sasazaki. O Quadro 2 apresentas as áreas das paredes considerando suas esquadrias.
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Quadro 2: Determinação da área das paredes externas
Fonte: Arquivo pessoal (2019)

As avaliações seguiram o fluxo conforme mostrada no fluxograma 1 a seguir:

Fluxograma 1: Etapas do desenvolvimento das análises
Fonte: Arquivo pessoal (2019

4 dIsCussÃO dOs REsulTadOs

A seguir são apresentados os resultados das simulações de desempenho acústico de acordo com a metodologia 
adotada. Durante o desenvolvimento do trabalho foram desenvolvidas tabelas para armazenar e analisar os 
resultados obtidos conforme Tabela 1.

Tabela 1: Resultados de desempenho acústico nos SVVE
Fonte: acervo dos autores (2018)
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Esta etapa relaciona todos os resultados encontrados durante o desenvolvimento do trabalho, no que 
se refere aos valores encontrados para os indicadores de eficiência acústica dos níveis de desempenho da di-
ferença padronizada de nível ponderada, a 2 m da vedação externa, (D2m,nT,w), seguindo os parâmetros e os 
limites estipulados pela NBR 15575:2013.

A partir dos resultados encontrados durante as avaliações de eficiência acústica, foram desenvolvidas 
análises tendo como referência os valores de referência contidos na NBR 15575:2013, que estipulam níveis de 
desempenho em três classes de ruído para o sistema de vedação vertical externo (SVVE) sendo que cada uma 
das classes possui três níveis que classificam o elemento avaliado em nível de desempenho mínimo (M), inter-
mediário (I) e superior (S).

O Gráfico 1 apresenta os resultados obtidos de desempenho ao isolamento acústico para cada pare-
de de cada sistema construtivo no sistema de vedação vertical externo (SVVE) estudado nesse trabalho, onde 
observa-se comportamento superior de desempenho em todas as paredes da cujo sistema construtivo foi o de 
concreto moldado in loco (CONCIN). No gráfico estão três linhas com os valores máximos de desempenho ao 
isolamento de ruídos conforme a norma, os dois sistemas atenderiam os padrão exigidos na norma, todavia 
CONCIN apresentou resultados superiores.

5 CONsIdERaÇÕEs fINaIs

Com base em todas as análises realizadas, considerando os parâmetros utilizados e os resultados do 
fornecidos pelo software, é possível concluir que, dentre os sistemas construtivos analisados neste trabalho, 
as paredes de concreto armado moldado in loco (CONCIN) apresentou os melhores resultados que as paredes 
do sistema em Light Steel Framing (LSF), para os SVVE (paredes de fachada), os resultados para esse sistema 
construtivo se mantiveram constante em todas as classes de ruído para os níveis de desempenho da diferença 
padronizada de nível ponderada, a 2 m da vedação externa, D2m,nT,w. Esta constatação sugere que, quando 
adotados o sistema construtivo que apresentou melhores resultados e os critérios analisados, se fossem essas 

Gráfico 1: Resultados de desempenho acústico (D2m,nT,w) considerando as classes de ruído
Fonte: acervo dos autores (2018)
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paredes construídas com base nos resultados obtidos nas simulações realizadas no software, atenderiam em 
alto nível os requisitos para uma eficiência acústica nos Sistemas de Vedação Vertical Externo (SVVE) conforme 
NBR 15575/4.
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VAcinAÇÃo conTrA PoliomiEliTE Em criAnÇAS dE ATÉ 04 AnoS dE 
idAdE, no municÍPio dE BrumAdinHo: umA AnÁliSE comPArATiVA  

doS AnoS 2017 E 2018

Diêgo Wilton Ricardo dos Reis¹ 
Tiago de Oliveira Porto² 

Conceição Maria Parreiras³ 

REsumO: É sabido que a Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença que não tem 
cura e é causada por enterovírus que destroem as células nervosas da medula espinal e quando as pessoas 
afetadas pelo vírus desenvolvem a doença há, neste caso, comprometimento muscular. Assim sendo, este 
estudo tem como objetivo primordial avaliar o índice de vacinação contra poliomielite em crianças no município 
de Brumadinho, fazendo uma análise comparativa dos dados dos anos de 2017 e 2018. Para tal foi necessário 
realizar um estudo bibliográfico para aprofundar os conhecimentos teóricos sobre a doença, suas causas, 
consequências e formas de erradicação. Com a pesquisa de campo realizada na Policlínica de Brumadinho 
foi oportuno obter dados que mostram a quantidade de crianças residentes no município de Brumadinho e 
quantas destas foram ou não vacinadas contra poliomielite nos anos de 2017 e 2018. Verificou-se, que em 2017, 
o percentual de crianças até 4 anos vacinadas foi de 85,57% sendo que em 2018 este percentual atingiu 102%, 
com isso foi possível constatar que houve um acréscimo no número de crianças vacinadas contra poliomielite 
neste município.

PalavRas-ChavE: Poliomielite. Vacinação. Índice. Brumadinho.

1 INTROduÇÃO

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa que acomete, principalmente, crianças causando com-
prometimento motor. A mesma é causada por vírus do gênero enterovírus que habitam o trato gastrintestinal, 
especialmente os poliovírus (KOK e WALDMAN, 2003).

De acordo com Kok e Waldman (2003) quando estes enterovírus atingem a corrente sanguínea, têm for-
te afinidade pelos motoneurônios, que são os neurônios localizados na medula espinal responsáveis pela con-
tração muscular. Desta forma, quando acometem essas células, tem como consequência o comprometimento 
muscular. Tal comprometimento pode se agravar e tornar-se uma paralisia flácida, assimétrica, acompanhada 
de hipotonia e arreflexia.

¹ Graduando do 5o Período do Curso de Enfermagem pela Faculdade ASA de Brumadinho.

² Graduando do 5o Período do Curso de Enfermagem pela Faculdade ASA de Brumadinho.

³ Mestre em Ciências da Educação. Docente da Faculdade ASA de Brumadinho.
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A transmissão do agente etiológico pode ocorrer por via direta, quando acontece por via oro-fecal ou 
através de secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas; ou indireta quando ocorre pela ingestão de água ou 
alimento contaminado por fezes de indivíduos portadores ou doentes (DIAMENT e DIAMENT, 2009).

Conforme afirmam Farhat, Sato e Martins (2010), a principal forma de prevenção da doença é por meio 
da imunização via intramuscular com o vírus inativo desenvolvido por Jonas Salk ou imunização via oral de vírus 
atenuado desenvolvida por Albert Sabin. No Brasil, tais vacinas são conhecidas como VIP (Vacina Inativada con-
tra Poliomielite) e VOP (Vacina Oral contra Poliomielite).

No dia 24 de outubro de 2017, as Américas comemoraram os 26 anos de erradicação da poliomielite no 
continente. O poliovírus ainda circula apenas no Paquistão, Nigéria e Afeganistão. Esta doença tem um grande 
potencial epidêmico, por isso, a erradicação tem que ser global ou poderá ocorrer uma mudança de cenário 
(OPAS/OMS, 2018).

Assim sendo, este estudo é de grande relevância para os pesquisadores, para a comunidade científica 
e para a sociedade de Brumadinho de forma geral. Neste sentido, vale salientar que para os pesquisadores foi 
possível empregar teoria e a prática da metodologia científica e das normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) por meio da realização desta pesquisa, bem como aprofundar os conhecimentos sobre o tema 
em questão.

Para a comunidade acadêmica, este estudo possibilita a outros pesquisadores interessar-se num apro-
fundamento maior da temática proposta, desenvolvendo outras pesquisas de interesse e cunho social, assim 
como contribui, também, para a viabilização de material de estudo para os acadêmicos do curso de Enferma-
gem da Faculdade ASA de Brumadinho, e outros interessados.

Ao iniciar o trabalho, a suposição inicial era de que houve um decréscimo no índice de vacinação con-
tra a poliomielite em crianças na faixa etária de até 4 anos, no município de Brumadinho em 2018, quando em 
comparação com o ano anterior. 

Tal hipótese se dá por meio de notícias veiculadas nos meios de comunicação, cuja divulgação aponta 
que o índice de vacinação neste último ano, foi o menor em 16 anos de imunização. Para o sarampo, como 
exemplo, o índice de crianças imunizadas esperado era de 95%, porém, neste ano a marca ficou entre 70,7% e 
83,9% (CANAL G1, Anexo 1).

Tal decréscimo ocorreu, também, no índice de vacinação contra a poliomielite, quando em 2011 o índi-
ce era 101,33% de crianças vacinadas, mas em 2016 este índice foi 77% (G1, 2018).

Assim sendo, este trabalho visa avaliar a situação atual no que tange ao índice de vacinação contra 
a poliomielite em crianças no município de Brumadinho, desta forma, temos como objetivo geral descrever a 
situação e os índices de vacinação contra a poliomielite em crianças até 04 anos de idade, em Brumadinho no 
ano de 2018.

Para alcançar este objetivo, foi imprescindível seguir algumas etapas: Analisar se o índice de crianças 
vacinadas contra a poliomielite, em Brumadinho, mudou no ano de 2018 em relação ao ano anterior; caracte-
rizar a poliomielite, suas causas, consequências e formas de erradicação; identificar a quantidade de crianças 
de até 4 anos, residentes no município de Brumadinho; especificar a quantidade de crianças de até 4 anos vaci-
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nadas e não vacinadas neste período e, por fim, descrever as características econômicas e demogeográficas da 
cidade de Brumadinho.

2 fuNdamENTaÇÃO TEóRICa

2.1 POlIOmIElITE: CONCEITO, Causas, CONsEquÊNCIas E fORmas dE PREvENÇÃO

Conforme afirmam Kok e Waldman (2003), a poliomielite é caracterizada por um processo inflamatório 
dos neurônios da medula espinal e é popularmente conhecida como paralisia infantil. É causada por enteroví-
rus e pode ter como agente etiológico três grupos de vírus: coxsackie e echo; enterovírus 70 e 71 e, por fim os 
poliovírus. Os coxsackie e echo, e enterovírus 70 e 71, raramente causam a poliomielite, enquanto os poliovírus 
são comumente encontrados como agente etiológico da doença. 

Os poliovírus são vírus RNA de ita positiva, não-encapsulados, pertencentes à família dos Picornaviri-
dae, no gênero Enterovírus, e incluem três sorotipos antigenicamente distintos, ou seja, tipos 1, 2 e 3 (SIMÕES, 
p. 1348, 2009).

A transmissão direta é o modo mais frequente de propagação do vírus, que pode ser por via oro-fecal 
ou por via respiratória.  Em se tratando da transmissão indireta, embora ainda que pouco frequente, pode ocor-
rer pela água ou alimentos contaminados por fezes de indivíduos contaminados (DIAMENT e DIAMENT, 2009); 
(KOK e WALDMAN, 2003).

Kok e Waldman (2009) afirmam que os seres humanos são os únicos reservatórios naturais dos polioví-
rus, no entanto, existem relatos de isolamento destes vírus em primatas, gado bovino, suíno, cães e gatos, entre 
outros mamíferos. 

Os enterovírus habitam o trato gastrintestinal, principalmente o tecido linfático da orofaringe e mucosa 
intestinal. Nestes ambientes estes vírus apresentam baixa patogenicidade, porém, a poliomielite ocorre quando 
estes atingem a corrente sanguínea e alcançam o Sistema Nervoso Central, onde os enterovírus têm afinidade 
pelos motoneurônios (KOK e WALDMAN, 2003).

Os motoneurônios são neurônios localizados na medula espinal responsáveis pela contração muscular 
e, quando grande número deles é afetado, surgem deficiências motoras. Mas, mesmo em períodos de epide-
mias, o índice de casos que evoluíam para paralisia é baixo, onde apenas 0,5% dos casos apresentam deficiência 
motora e na maioria dos casos os pacientes apresentam sintomas inespecíficos (KOK e WALDMAN, 2003).

O poliovírus infecta principalmente os neurônios motores na medula espinhal 
(células do corno anterior da medula) e da medula oblonga (os núcleos de nervos 
cranianos). Devido à superexposição na inervação muscular por 2-3 segmentos 
adjacentes da medula espinhal, os sinais clínicos de astenia nos membros 
desenvolvem-se quando mais de 50% dos neurônios motores são destruídos. 
Na medula, lesões menos extensas casam paralisia e envolvimento da formação 
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reticular que contém os centros vitais do controle da respiração e da circulação, o 
que pode ter um resultado catastrófico. O envolvimento dos cornos intermediário 
e dorsal e dos gânglios da raiz dorsal na medula espinhal causa a hiperestesia e 
mialgias típicas que são observadas na poliomelite aguda. (SIMÕES, 2009, p. 1349)

Em cerca de 95% dos casos, a infecção é totalmente inaparente, porém, pode manifestar nas formas 
abortiva (doença febril inespecífica, forma não-paralítica (meningite asséptica), forma paralítica, forma espinhal, 
forma bulbar e forma encefalítica. Os sinais e sintomas variam de acordo com a forma de manifestação (PRINCE, 
2004; SIMÕES, 2009).

QUADRO 1 - Manifestações clínicas da infecção pelo poliovírus (Poliomielite)

maNIfEsTaÇÕEs ClíNICas da INfECÇÃO PElO PoLIoVÍRUS (POlIOmIElITE)
Tipos de manifestações sinais e sintomas

Infecção assintomática 95% das pessoas infectadas são assintomáticas

Forma abortiva (doença 
febril inespecífica)

Febre, mal-estar, anorexia, cefaleia, faringite, dor abdominal. Vômitos e náuseas 
ocorrem de forma irregular.

Forma não-paralítica
Sinais da forma abortiva estão presentes, porém cefaleia, náuseas e vômitos 
são mais intensos e o paciente se queixa de rigidez e mialgia dos músculos 
posteriores do pescoço, tronco e membros.

Forma paralítica

Semelhante à forma não-paralítica, mais fraqueza dos grupos musculares 
esqueléticos ou cranianos. Além destes sintomas podem acontecer dores, 
espasticidade, hipertonia, arritmias respiratórias e cardíacas, alterações 
vasomotoras e da pressão arterial

Forma espinhal
Fraqueza dos músculos axiais e dos membros, que pode envolver os músculos 
intercostais e diafragma

Forma bulbar Fraqueza dos nervos cranianos e perturbações respiratórias e circulatórias

Forma encefalítica Irritabilidade, desorientação, sonolência e tremores

fonte: Adaptado de PRINCE (2004); SIMÕES (2009). Quadro elaborado pelos acadêmicos.

A forma paralítica de fase aguda,é caracterizada pela manifestação súbita de deficiência motora, 
geralmente assimétrica, acompanhada de hipotonia e arreflexia. Estas manifestações ocorrem cerca de 10 dias 
após a infecção e podem permanecer ou piorar a deficiência motora, por até três dias (KOK e WALDMAN, 2003).

A forma paralítica pode cursar com evidências clínicas de comprometimento 
isolado da medula espinhal, do bulbo ou de ambos. A primeira forma é a mais 
frequente e corresponde a aproximadamente 80% dos casos paralíticos de 
poliomielite. Os membros inferiores costumavam ser mais afetados do que os 
superiores e, nas formas mais graves, paralisia do diafragma e da musculatura 
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intercostal podem levar à falência respiratória. A forma bulbar pura é bastante rara, 
sendo mais frequente a associação de comprometimento espinhal e bulbar (forma 
bulboespinhal); caracteriza-se por comprometimento da musculatura inervada 
por nervos cranianos, levando à disfonia e à disfagia, acompanhado de sinais de 
comprometimento de centros respiratórios. (KOK e WALDMAN, 2003, p. 157)

De acordo com Farhat, Sato e Martins (2010) a poliomielite é prevenida pela vacinação, seja com vacina 
com vírus inativos (Salk) ou com vírus atenuados (Sabin).

A vacina Salk, administrada por via intramuscular, foi muito utilizada a partir de 1955 até início da 
década de 1960 e continua sendo utilizada em diversos países. A vacina Sabin é administrada por via oral, 
iniciou a ser utilizada a partir da década de 1960, foi empregada na maior parte do mundo sendo altamente 
eficaz no controle da poliomielite, oferece vantagens em relação a vacina Salk em relação ao custo, forma de 
administração e pela possibilidade de proteger as pessoas que não a receberam diretamente, pela disseminação 
da cepa vacinal na população, porém, a desvantagem é que uma pessoa a cada um milhão pode contrair a 
poliomielite associada à vacinação e é contraindicada para pessoas imunossuprimidas (DIAMENT e DIAMENT, 
2009; KOK e WALDMAN, 2003).

A poliomielite é doença de notificação obrigatória e, para que se consiga realmente 
eliminar a poliomielite causada pelo poliovírus, é necessário que se notifique e 
investigue cada paciente que apresentar paralisia súbita e flácida, sem etiologia 
definida, com o intuito de confirmar ou descartar sua associação com a infecção 
com o poliovírus. (KOK e WALDMAN, 2003, p. 157)

Simões (2009) aponta que, pessoas imunodeprimidas ou agamaglobulinêmicas não devem receber 
a vacina Sabin com o vírus atenuado, devido às suas condições imunológicas, pois, estima-se que a cada 6,2 
milhões de doses aplicadas, ocorra um caso de desenvolvimento de poliomielite associada à vacina. 

Em 1994, depois de 3 anos sem circulação do vírus da doença nas Américas, a Organização Pan-
Americana da Saúde/OMS certificou a erradicação da transmissão autóctone do poliovírus selvagem neste 
continente (SIMÕES, 2009, p. 1354).

2.1.1 dAdoS HISTóRICoS

O vírus da poliomielite é conhecido desde o tempo da civilização egípcia, com incidência endêmica até na maior 
parte do globo recentemente. O seu comportamento apresentou três fases características na maioria dos países: 
a primeira foi pela ampla disseminação do poliovírus com a precoce ocorrência da infecção atingindo com maior 
predominância crianças com até 4 anos de idade; a segunda se iniciou em alguns países desenvolvidos por volta 
do final do século XIX, mas teve seu pico nas décadas de 1940 e 1950, com grandes índices de epidemia. (KOK 
e WALDMAN, 2003).

Nestes países, as epidemias ocorreram com o deslocamento da faixa etária de idade de menores de 4 anos para 
grupos escolares e adultos jovens, enquanto nas regiões menos desenvolvidas não foi observado esse desvio de 
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faixa etária, mantendo o mesmo padrão de idade da faixa endêmica. A última fase é a pós-vacinal onde a doença 
começa a ser controlada pela ampla utilização da vacina (KOK e WALDMAN, 2003).

Na primeira metade do século XX, a discussão sobre a poliomielite no Brasil se dava por meio médico 
e girava, principalmente, por meio de modelos científicos explicativos da doença e sua forma epidêmica de 
incidência na segunda metade a aquisição de novas tecnologias como vacina, vigilância epidemiológica e diag-
nósticos laboratoriais, deslocou o âmbito da discussão para a área da saúde pública com a possibilidade de 
estabelecimento de políticas de controle da doença no país (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Embora no Brasil exista casos esporádicos da doença, nas últimas décadas do século XIX o primeiro sur-
to de poliomielite no país foi feito em 1911 pelo pediatra carioca Fernandes Figueira no estado do Rio de Janeiro. 
Pouco tempo depois, em 1917, Francisco de Salles Gomes Júnior, descreveu outro surto em Vila Americana no 
Rio de Janeiro, ambos justificam o motivo do surto devido ao número de casos que crescia de forma constante 
e repetiam-se aos padrões observados em epidemias internacionais. A epidemia de 1917 foi resultou na criação 
da lei que tornava a poliomielite como doença de notificação compulsória, primeiramente no estado de São 
Paulo (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Após essas primeiras epidemias no Rio de Janeiro e em Americana, surtos de grandes magnitudes fo-
ram registrados a partir das décadas de 1930 e 1940. Em 1953 no estado do Rio de Janeiro ocorreu a maior epi-
demia então registrada no país, segundo o Ministério da Saúde. A próxima epidemia registrada foi em Santos, 
estado de São Paulo, entre janeiro de julho de 1937. No Rio de Janeiro, novamente houve outro surto da doença 
em 1939 com um número bem maior de óbitos registrados em comparação aos surtos ocorridos anteriormente 
(CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

As infecções pelo vírus da poliovírus apresentam uma variação sazonal nas comunidades de países de 
clima frio, onde há um aumento de incidência no final do verão e início do outono, enquanto que nas regiões 
tropicais não se têm tão evidente essa variação (KOK e WALDMAN, 2003).

A partir de 1988, houve uma considerável mudança dos níveis de endemias da poliomielite em boa par-
te do mundo em decorrência do Plano de Erradicação da Poliomielite, causada pelo Poliovírus Selvagem. Como 
resultado positivo desse plano, de 1988 a 1997, houve decréscimo de mais de 90% na incidência da doença no 
mundo, a média da cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano no período de 1996 e 1997 foi de 81% e a 
partir de 1991, não temos casos de poliovírus selvagem nas Américas (KOK e WALDMAN, 2003).

A eliminação do poliovírus selvagem não afasta a possibilidade de ocorrer, ainda que raramente, casos 
paralíticos da doença associados a vacinação de vírus vivos atenuado ou infecções causadas por outros entero-
vírus. Em 1980 com início das campanhas nacionais de imunização em massa, houve uma rápida e significativa 
queda na incidência da poliomielite no Brasil e, desde 1990 não houve registro de casos da doença no país (KOK 
e WALDMAN, 2003).

No Brasil, a alta incidência ocorreu no início da década de 1980 ocasionando, em muitos casos, seque-
las permanentes. O último caso da doença ocorreu em 1989. A erradicação da doença aconteceu, principalmen-
te, por meio da vacina oral contra a poliomielite (VOP) em campanhas de vacinação em massa e vacinação de 
rotina em crianças aliadas à vigilância epidemiológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

A primeira tentativa de erradicar a paralisia infantil aconteceu em 1952, quando 
o americano de origem polonesa Jonas Edward Salk, que cultivara o vírus da 
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poliomielite, produziu uma vacina injetável à base de vírus mortos. Os efeitos dessa 
vacina, porém, revelaram-se de curta duração. Cinco anos depois, o microbiologista 
Albert Bruce Sabin — também polonês naturalizado americano — desenvolveu uma 
nova vacina, com pelo menos três vantagens em relação à de Salk: a facilidade de 
aplicação — era oral — o tempo prolongado de imunização e o custo reduzido. Em 
1957, o experimento, testado por Sabin em si mesmo e em presidiários voluntários, 
comprovou sua eficácia. (Acervo O GLOBO)

O intervalo de quarenta anos entre o isolamento do poliovírus em macacos, conseguido por Landestei-
ner e Popper em 1908 e com as técnicas de desenvolvimento de cultura em tecido foi de considerável progresso 
para o entendimento da poliomielite. (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Em 1949 iniciou-se a época áurea do desenvolvimento da vacina, com a propagação de vírus em cul-
turas de células. Foi um artigo publicado por Enders em 1949, em que era descrito o cultivo do poliovírus em 
cultura de tecido humano, que forneceu o achado que, ansiosamente, os cientistas procuravam para pesquisa 
de uma vacina contra a poliomielite (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Com essa disponibilidade das técnicas de cultura, a fabricação da vacina contra a poliomielite tornou-
-se uma possibilidade real e um considerável número de laboratórios começaram a trabalhar para conseguir tal 
finalidade. Salk e seus colaboradores, assim como Milzer e seus colaboradores decidiram escolher a direção da 
vacina por vírus inativada, ou seja, por vírus mortos, enquanto Sabin, Cox e Koprowski optaram por obter uma 
vacina de vírus vivo. (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Salk e seus colaboradores desenvolveram estudos seguros que geravam imunidade aos animais a par-
tir do desenvolvimento do vírus em cultura de tecido de rins de macaco e em 1953 aplicou-se os primeiros testes 
em humanos. Salk apresentou a proposta de que o hospedeiro uma vez sensibilizado, com uma amostra ade-
quada do antígeno, ocorreria o efeito de resposta devido o desafio com o antígeno vivo ou inativo. No desafio 
com o vírus vivo, o anticorpo se formaria mais rapidamente para prevenir a viremia, ou seja, a presença do vírus 
no sangue e assim a paralisia. A viremia tem sido presente nos testes com macacos, mas somente muito mais 
tarde foi demonstrada em humanos. Em 1954, os dados apresentados foram considerados suficientes para a 
garantir a realização daquele ensaio (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

A ideia da vacina de vírus atenuado se opôs a de vacina de vírus inativos. A primeira teve apelo de mui-
tos investigadores, que presumiam que a infecção ativa se produz, de maneira mais próxima, a situação natural 
da doença que permitia obter, de maneira mais duradoura, uma imunidade e ainda produzir uma resistência à 
infecção no nível do intestino (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Nos Estados Unidos havia três grupos de investigadores trabalhando no desenvolvimento da vacina de 
vírus vivo atenuado contra a poliomielite. No laboratório, Lederle Cox trabalhava no desenvolvimento da vacina, 
Koprowski e seus colaboradores no Instituto Winstar na Filadélfia e Sabin em Cincinnati. Koprowski apesar de ser 
o primeiro autor do informe, publicado em 1952, sobre o uso de vacina do vírus vivo atenuado contra a poliomie-
lite em humanos, foi ultrapassado por Sabin na resolução de uma vacina efetiva (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Com o grande uso da vacina Salk que já havia sido licenciada, Sabin encontrou dificuldade para realizar 
testes com a vacina de vírus atenuado nos Estados Unidos (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).
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As vacinas Salk e Sabin, eram originalmente monovalentes devido a interferência que ocorria entre os 
três tipos do vírus da vacina. Verificou-se mais tarde que, ajustando as quantidades, as interferências do vírus 
poderiam ser superadas, tornando-se possível uma vacina trivalente, com a presença dos três tipos de vírus 
(CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

A vacina Salk começou a ser utilizada no Brasil a partir de 1955, por intermédio de alguns pediatras e 
com escala de amplitude muito reduzida de vacinação basicamente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
promovidas por Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Alguns jornais anunciavam a intensificação da vacinação em outubro de 1960, uma vez que se registra-
va uma incidência da doença em algumas capitais do Brasil. Em dezembro do mesmo ano, os órgãos públicos 
apelavam a população para que vacinassem seus filhos contra a poliomielite (CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Um dos assuntos discutidos na V Conferência Internacional da Poliomielite, realizada em Copenhague, 
em julho de 1960, foi a disputa partidária das duas vacinas. Vários movimentos eram a favor da vacina Sabin 
devido a sua eficiência na imunização dos indivíduos. Enfim, em 1961, o Ministério da Saúde adotou oficialmente 
a vacina Sabin e realizou vacinação em massa na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, com expecta-
tiva de vacinar 25 mil crianças dos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano. No estado do Rio 
de Janeiro a vacinação em massa ocorreu na cidade de Petrópolis, no mesmo ano entre os dias 28 de agosto e 
02 de setembro, com expectativa de vacinar 15 mil crianças, campanha que teve grande cobertura da imprensa 
(CAMPOS e NASCIMENTO, 2003).

Uma das histórias de sucesso da saúde pública é o controle da poliomielite a partir do desenvolvimento 
das vacinas de vírus inativados de Salk e de vírus atenuado Sabin. A Salk é administrada via intramuscular, en-
quanto a Sabin por via oral (DIAMENT e DIAMENT, 2009).

A vacina com poliovírus inativado (Salk), muito utilizada a partir de 1950 até o início da década de 1960, 
permanece sendo utilizada até os dias atuais em diversos países. Seu uso é recomendado em crianças com imu-
nodeficiências em decorrência de possíveis acidentes vacinais com a vacina Sabin (DIAMENT e DIAMENT, 2009).

Já a vacina com poliovírus atenuado (Sabin), disponível a partir de 1960 e empregada em grande parte 
do mundo é considerada altamente eficaz no controle da poliomielite e é composta por três tipos de poliovírus 
(DIAMENT e DIAMENT, 2009).

A erradicação da poliomielite, em várias regiões do mundo, veio em decorrência da vacinação em mas-
sa nas Américas, incluindo o Brasil, onde a vacina de vírus vivo atenuado por via oral, faz parte do calendário ofi-
cial de vacinação do Ministério da Saúde. O esquema básico é completado por campanhas de vacinação contra 
a poliomielite, que vem sendo realizadas anualmente desde 1980, com foco em crianças menores de 5 anos de 
idade. A campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal por meio da introdução da vacina em larga 
escala nas comunidades vacinais (DIAMENT e DIAMENT, 2009).

Propõem-se que a vacina pelo vírus atenuado (Sabin) seja substituída pela de vírus inativado (Salk) 
no esquema básico, deixando a vacina de vírus atenuado para as campanhas nacionais de imunização. Essa 
proposta se baseia, no fato de que a poliomielite por vírus selvagem, foi erradicada do Brasil e, devido ao risco 
de ocorrências de casos de poliomielite paralítica causado pelo vírus vacinal, a vacina de vírus inativado daria a 
proteção necessária contra esse tipo de eventualidade, pois os indivíduos submetidos a vacinação parenteral 
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prévia e a vacinação oral teriam os anticorpos circulantes no momento da vacinação oral, o que seria capaz de 
impedir uma eventual infecção por vírus vacinal em nível sistêmico, evitando a infecção do Sistema Nervoso 
Central (DIAMENT e DIAMENT, 2009).

2.1.2 CALendáRIo VACInAL ConTRA PoLIomIeLITe no BRASIL

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2017), no Brasil a vacina é oferecida tanto composta pelo vírus inati-
vado, que é apresentada nas formas de administração por via intramuscular – Vacina Inativada contra Poliomieli-
te (VIP) –  quanto composta pelo vírus atenuado, administrada por via oral – Vacina Oral contra Poliomielite (VOP).

Neste sentido, o esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação brasileiro é composto por três 
doses da vacina inativada (VIP), a ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de idade, além de dois reforços com 
vacina oral (VOP) ministrada aos 15 meses e, por fim, aos 4 anos de idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

2.2 CaRaCTERísTICas dEmOGRáfICas E ECONômICas dE bRumadINhO

De acordo com Martins (2015), o nome Brumadinho se dá pelo fato da cidade estar localizada próximo 
à antiga Vila de Brumado Velho, esta que teve seu nome denominado pelos bandeirantes paulistas, chefiados 
por Fernão Dias Paes Leme, devido às brumas existentes na região, especialmente no período matutino.

Martins (2015) afirma que a origem do Distrito Sede de Brumadinho se deve pela construção do canal 
de Paraopeba da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

O povoado nasceu e se desenvolveu em consequência do estabelecimento da 
Estação Ferroviária, em 20 de junho de 1917. Desde a época da decadência 
da mineração do ouro, Minas Gerais foi um estado de economia estagnada, 
praticando apenas a lavoura de subsistência e uma pequena mineração. 
(MARTINS, 2015)

Segundo Martins (2015) a construção ferroviária apareceu como uma esperança para o desenvolvimen-
to, pela possibilidade de extração e exportação de minério de ferro.

O município foi criado em 1938, desincorporando-se de Bonfim. No primeiro dia do ano seguinte, em 
1939, Mário Albergaria dos Santos assumiu o cargo de prefeito de Brumadinho. Naquela época, na cidade, havia 
apenas dois distritos: Aranha e São José do Paraopeba, que foram desvinculados de Itabirito e de Piedade do 
Paraopeba, respectivamente (MARTINS, 2015).

O distrito de Brumado do Paraopeba (atual distrito de Conceição do Itaguá), 
fundado por volta de 1914, pertencia ainda ao município de Bonfim. Em 1953, 
Conceição de Itaguá se torna Distrito de Brumadinho, que passa a possuir 
quatro distritos. (MARTINS, 2015)

De acordo com o IBGE (2017), a cidade apresenta 639,434km² de unidade territorial, sendo conside-
rada a quarta cidade de maior extensão territorial do estado de Minas Gerais. Sua população é estimada em 
39.520 habitantes, e em comparação com o Censo realizado em 2010, houve um aumento de cerca de 1,24% 
entre sua população. 
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A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 8.25 para 1.000 nascidos 
vivos. As internações devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 habitantes. 
Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 509 de 853 e 
491 de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas 
posições são de 3621 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente. (IBGE, 2017)

2.3 aTENÇÃO básICa NO muNICíPIO

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Brumadinho possui quatorze Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), distribuídas entre os bairros que compõem a Sede do município e Zona Rural. Além dessas UBS’s, os 
munícipes contam, ainda com vinte e três Pontos de Apoio que dão suporte a essas Unidades, devido à grande 
extensão geográfica facilitando, assim, o acesso de toda a população ao atendimento em saúde.

Assim, no perímetro urbano, os munícipes contam com as seguintes UBS’s e Pontos de Apoio:

•	 ubs do Centro: assiste cerca de 3.681 habitantes, com dois Postos de Apoio nas comunidades de 
Pires e Toca de Cima. 

•	 ubs do bairro Jota: são contemplados, nesta unidade, cerca de 3.103 habitantes. Insta salientar que 
são dois os seus Pontos de Apoio, atuantes nos povoados de Eixo Quebrado e Águas Claras. 

•	 ubs do bairro Planalto: cerca de 3.155 habitantes são atendidos neste espaço que possui, ainda, 
um Ponto de Apoio na comunidade de Ponte das Almorreimas (zona rural de Brumadinho). Cabe 
destacar que as UBS’s dos bairros Jota e Planalto, atuam num mesmo espaço físico e, embora elas 
utilizem uma mesma infraestrutura, cada uma possui equipe específica.

•	 ubs do bairro Progresso: esta UBS presta assistência para, aproximadamente, 3.591 habitantes e 
não possui Ponto de Apoio. 

•	 UBS do bairro Santa Efigênia: atende por volta de 2.583 habitantes e, também, não possui Ponto 
de Apoio.

•	 UBS do bairro Grajaú: assiste cerca de 2.511 habitantes e conta com dois Pontos de Apoio nas 
comunidades de José Henriques e Soares.

•	 UBS do bairro Conceição de Itaguá: Em Conceição de Itaguá, conhecida popularmente como 
“Brumado”, a UBS cuida de cerca de 2.482 habitantes e possui dois Pontos de Apoio nas comunidades 
Mato Dentro e Retiro do Brumado. 

•	 UBS do bairro Residencial Bela Vista: esta unidade presta atendimento para, aproximadamente, 
2.568 habitantes e, também, não possui Ponto de Apoio.

•	 No que tange à Zona Rural do município de Brumadinho, são seis UBS que atuam neste espaço 
territorial e estas contam com quatorze Pontos de Apoio, sendo eles:
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•	 ubs aranha: conta com uma população de aproximadamente 2.328 habitantes e possui dois Pontos 
de Apoio nas comunidades de Melo Franco e Coronel Eurico. 

•	 ubs marinhos: esta comunidade possui cerca de 1.309 habitantes e são cinco os seus Pontos de 
Apoio, devido à grande extensão dessa região: Massangano, São José do Paraopeba, Casinhas, 
Martins e Sapé. 

•	 UBS de Piedade do Paraopeba: conta com uma população com cerca de 1.438 habitantes e conta 
com dois Pontos de Apoio nas localidades de Córrego de Almas e Marques. 

•	 UBS de Casa Branca: esta comunidade possui uma população com cerca de 3.318 habitantes e a 
UBS que a atende conta com um Ponto de Apoio na comunidade de Córrego do Feijão. 

•	 UBS do Tejuco: este espaço de promoção da saúde, assiste uma população com cerca de 2.654 
habitantes e são três Pontos de Apoio atuantes nos povoados de Córrego Fundo, Parque da 
Cachoeira e Monte Cristo. 

•	 ubs de Palhano: cuida de cerca de 2.859 habitantes com o auxílio de um Ponto de Apoio na 
comunidade de Suzana. Importa destacar que esta UBS é a única que possui Sala de Vacinação 
própria.

Insta salientar que todas as Unidades, supra destacadas, possuem atendimento Médico e Odontológico, 

além de contar com Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. Estas UBS’s contam, ainda com farmácias equipa-

das e bem supridas com os medicamentos oferecidos pela Atenção Básica de Saúde, porém, os medicamentos 

controlados, de média e alta complexidade, são fornecidos na farmácia da Policlínica Municipal de Brumadinho.

3 mETOdOlOGIa 

Para a Produção Bibliográfica deste trabalho buscou-se autores de referência no assunto, no intuito 
de comprovar ou refutar a ideias hipotetizadas neste estudo. O Referencial Teórico possibilitou o aprofun-
damento dos saberes, previamente construídos, bem como a confirmação dos objetivos pretendidos nesta 
pesquisa.

Para a seleção do Referencial Teórico, foi utilizado livros impressos e disponíveis na biblioteca da Fa-
culdade ASA de Brumadinho; Portarias do Ministério da Saúde atualizadas e, por fim, Artigos Científicos que 
abordassem o tema com abrangência.

O método escolhido foi a Pesquisa de Campo que, conforme Gonçalves (2001) assevera:

[...] é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a 
população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse 
caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e 
reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]. (GONÇALVES, 
2001, p. 67)
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A Pesquisa de Campo foi realizada na Sala de Vacina da Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho, 
por meio de entrevista semiestruturada com o Coordenador do Setor para análise quantitativa de dados, por 
meio do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI).

Os dados analisados englobaram o período compreendido de janeiro a dezembro de 2018 em compa-
ração com os dados do mesmo período do ano anterior.

4 REsulTadOs E dIsCussÃO

Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), nasceram 856 crianças somando 
2017 e 2018 em Brumadinho, sendo 451 crianças nascidas em 2017 e 405 em 2018, conforme destacado no 
gráfico a seguir. 

O gráfico 1 mostra o número de crianças nascidas em Brumadinho nos anos de 2017 em comparação 

com o ano de 2018. Nota-se que, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (2019), houve 

um decréscimo de 10,19% nos números de crianças nascidas no município nestes anos. 

No Brasil, o índice de vacinação segundo o PNI (Programa Nacional de Imunização) vem decaindo cada 

vez mais, devido a vários fatores influenciadores, seja a falta de informação oferecidas nos Postos de Saúde ou 

por causa dos horários de funcionamento nos referidos estabelecimentos, os quais oferecem atendimento ao 

público somente em dias úteis, o que dificulta o acesso da população que tem apenas finais de semana como 

horário livre. Desta forma, o maior número de vacinação ocorre em períodos de campanha, quando a vacinação 

GRÁFICO 1 – Número de crianças nascidas em 2017 e 2018
Fonte: SINASC, 2018 (Gráfico elaborado pelos acadêmicos).
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é ofertada fora dos horários padrões. Outro fator influenciador é o fato da propagação da erradicação da polio-

mielite no Brasil, o que faz com que não haja tanta adesão à prevenção da doença. 

A Pesquisa de Campo, realizada na Policlínica de Brumadinho/MG, confirma que não há uma divulga-

ção ampla sobre a importância do combate à paralisia infantil. Foi relatado, pelo responsável do Setor de Vacina-

ção, os Postos de Saúde ou os Programas de Saúde das Famílias (PSFs) do município, se deparam com um maior 

número de pessoas para atendimento, neste sentido, apenas em períodos de campanha.

“(...) em 2017 a gente teve uma campanha de multivacinação, ela não teve foco na paralisia infantil, então 

Brumadinho atingiu aí um percentual de 85,57% de crianças vacinadas contra a paralisia infantil”. (fala do entre-

vistado).

“(...) em 2018 tivemos uma campanha recente tanto de triviral – sarampo, rubéola e caxumba – junto com 

a paralisia infantil, então houve uma campanha com foco na paralisia infantil, então tivemos em Brumadinho uma 

cobertura de 102% (...) de acordo com o SIPNI”. (fala do entrevistado).

Importante salientar que o percentual é realizado com base no número de nascidos vivos do Sistema 

de Nascidos Vivos (SINASC), realizado com base no último censo do IBGE em 2016, comparado com o número 

de crianças vacinadas no município.

“(...) os dados de base para fazer o percentual são do Sistema de Nascidos Vivos, referente ao ano de 2016, 

pois não houve um novo censo do IBGE depois dessa época”. (fala do entrevistado).

O entrevistado ressaltou, também, que as vacinas não são utilizadas somente pelas crianças do municí-

pio, haja vista ser uma população transitória, o que justifica o percentual de vacinação elevado. 

“(...) foram mais crianças vacinadas do que a quantidade que temos de crianças em nosso município, porquê 

temos a população transitória que são os turistas (...), então acabamos tendo um acréscimo de crianças vacinadas ”. 

(fala do entrevistado).

“(...) 102% geralmente não são crianças residentes do município, elas contam como crianças vacinadas no 

município de Brumadinho”. (fala do entrevistado).

O funcionário entrevistado relatou que houve período em houve uma elevada sobra de vacinas, devido 

ao desinteresse da população, ao ponto de ser necessário descartá-las, por ultrapassarem a data de validade. 

Em outra ocasião, a problemática foi o envio insuficiente de doses por parte do Governo Federal, não sendo 

possível, portanto, atender aos que procuraram pelo serviço.
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Abaixo, tabela indicativa do número de crianças vacinadas ou não em Brumadinho/MG:

TabEla 1 -  íNdICE dE CRIaNÇas vaCINadas E NÃO vaCINadas CONTRa a POlIOmIElITE Em bRumadINhO 
Em 2018

Faixa etária
População de crianças 

residentes em 
Brumadinho

Número de crianças 
vacinadas pela Secretaria 
de Saúde de Brumadinho

Número de crianças, 
residentes em outro 

município, vacinadas 
pela Secretaria de Saúde 

de Brumadinho 

Porcentagem 
de crianças 

vacinadas no 
município

Até 1 ano 437 446 9 102,06%

Até 2 anos 437 443 6 101,37%

Até 3 anos 436 451 15 103,44%

Até 4 anos 442 457 15 103,39%

TOTAL 1752 1797 45 102,57%

Fonte: SIPNI, 2019. (Tabela elaborada pelos acadêmicos).

A tabela 1 demonstra o percentual de crianças vacinadas em Brumadinho, em relação ao número de 
crianças residentes no município em 2018, de acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de 
Imunizações. Em 2018, a cobertura vacinal atingiu o percentual de 102,57%. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho, em 2018 houve uma campanha de vacina-
ção contra poliomielite e sarampo, porém, nesta ocasião, a vacina ofertada para a população era com o vírus 
atenuado (VOP). Assim, de acordo com o Gráfico 2 é possível analisar o índice de administração da vacina VOP 
nos anos 2017.

Gráfico 2: Índice de crianças imunizadas pelas vacinas VOP e VIP em 2017 e 2018
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho, 2019 (Gráfico elaborado pelos acadêmicos).
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Gráfico 3: Comparação do índice de crianças vacinadas contra poliomielite em Brumadinho entre 2017 e 2018.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho, 2018 (Gráfico elaborado pelos acadêmicos).

O Gráfico 2 contrasta os índices de vacinações contra a poliomielite nos anos de 2017 e 2018 em relação 
ao tipo de vacina, seja inativada (VIP) ou atenuada (VOP). Nota-se um acréscimo de 112,25% no índice de vacina-
ção contra a poliomielite com a vacina atenuada em 2018 em relação a ano de 2017.

De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), em 2017 o 
índice de crianças menores de 4 anos vacinadas contra poliomielite atingiu 85,57%, já em 2018 foram atingidos 
102,57%. O percentual indica que, além das crianças residentes em Brumadinho, crianças provenientes de ou-
tras cidades também foram vacinadas, bem como as populações transitórias, como os turistas na cidade, nos 
dias chamados de “Dia D”, haja vista o funcionamento da Sala de Vacina em horários diferenciados para atender 
as pessoas que não conseguem comparecer durante os horários normais de atendimento.

O Gráfico 3 compara o número de crianças vacinadas contra a poliomielite em Brumadinho nos anos 

2017 e 2018. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2018 houve um acréscimo de 17% na cober-

tura vacinal em relação ao ano anterior.

5 CONsIdERaÇÕEs fINaIs

Este trabalho possibilitou estudar o conceito de Poliomielite, bem como suas causas, consequências e 
formas de prevenção, entendendo-se que a única forma de prevenção é por meio da imunização cuja campanha 
deve ser amplamente divulgada a fim de manter, de forma satisfatória, a cobertura vacinal contra a doença. 

Identificou-se, também, as características demográficas e econômicas do município de Brumadinho 
que, segundo o IBGE conta com cerca de 39.520 habitantes, abrangendo uma área de 640,08km² e ainda que, as 
principais fontes de renda são provindas da mineração, turismo e comércio local.
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A importância do trabalho foi ressaltar o avanço no âmbito da saúde, diminuindo risco, evidenciando, 
também, o decréscimo que ocorreu no índice de vacinação contra a poliomielite. 

Esta pesquisa foi de grande relevância para os pesquisadores, para a comunidade científica e para a 
sociedade de Brumadinho de forma geral. Neste sentido, vale salientar que, para os pesquisadores foi possível 
empregar teoria e a prática da metodologia científica e das normas da Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) por meio da realização desta pesquisa, bem como aprofundar os conhecimentos sobre o tema 
em questão. 

Para a Comunidade Acadêmica, este estudo possibilitará a outros pesquisadores interessar-se e apro-
fundar na temática proposta desenvolvendo outras pesquisas de interesse e cunho social, além de viabilizar 
material de estudo para os acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faculdade ASA de Brumadinho e outros 
interessados no assunto em destaque. 

Vale destacar, ainda a sua relevância para a Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho, haja vista 
que foi possível estabelecer um diagnóstico atual sobre o índice de vacinação contra a poliomielite no município. 

Insta salientar que através desta pesquisa foi possível descrever os índices de vacinação contra a po-
liomielite em crianças até 4 anos de idade, no município de Brumadinho, tendo como referência o ano de 2018. 
Mas, para que isso ocorresse, foram realizadas várias etapas: como analisar e comparar o índice de vacinação de 
2017 com o ano de 2018; buscar informações concretas e objetivas sobre a poliomielite; identificar a quantidade 
de crianças de até 4 anos residentes de Brumadinho e as que foram vacinadas e não vacinadas. 

Assim, com a Pesquisa de Campo realizada junto ao Coordenador do Setor de Vacinas, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Brumadinho, foi oportuno alcançar os objetivos propostos neste estudo.

Ademais, o desenvolvimento do tema permitiu articular e buscar respostas ou talvez soluções, para o 
problema ou para a situação em que se encontra a população citada no trabalho. 

Insta salientar que, por meio da entrevista realizada com o responsável pelo Setor de Vacinação, a ex-
pectativa é que todas as crianças estejam imunizadas. 

Importa complementar que com os resultados deste estudo, foi possível identificar mediante hipótese 
inicialmente apresentada – de que houve um decréscimo no índice de vacinação contra a poliomielite – foi refu-
tada mesmo que os índices gerais sobre o país indicassem tal decréscimo.

 Tal acréscimo teve grande influência em consequência de ter sido realizada uma campanha com foco 
na poliomielite  e em razão da participação da população transitória nas campanhas da vacinação do mu-
nicípio. Desta forma, o percentual sofreu um acréscimo de 17% em relação ao ano anterior, onde o índice de 
crianças vacinadas passou de 85,57% em 2017 para 102% em 2018.
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aNEXO 1 - ImuNIzaÇÃO dE CRIaNÇas Em quEda

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/imunizacao-de-criancas-em-queda-por-que-os-pais-deixam-de-vacinar-
os-filhos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml
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PAPilomAVÍruS HumAno: coBErTurA VAcinAl nA rEGiÃo 
mETroPoliTAnA dE BElo HoriZonTE

Geovane Novaes Gomes1

PalavRas-ChavE: Imunização; Papillomaviridae; Cobertura Vacinal; Neoplasias do Colo do Útero.

REsumO: a infecção pelo vírus Papilomavírus (HPV) Humano é muito frequente e está associado ao aumento da 
prevalência dos casos de câncer de colo uterino. Objetivo: descrever os índices de cobertura vacinal do HPV em 
13 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. métodos: trata-se de um estudo ecológico, de série 
temporal e base populacional, realizado entre 2014-2017 com informações obtidas do DATASUS. Descreveu-se 
a cobertura vacinal do HPV segundo ano de imunização e sexo das crianças/adolescentes. Resultados: durante 
o período de estudo receberam pelo menos a primeira dose da vacina 265.728 pessoas do sexo feminino e 
64.568 pessoas do sexo masculino, com idades entre 9 e 13 anos. Para as meninas, de 2014-2017 a cobertura 
vacinal sofreu reduções, sendo que em 2015 a cobertura vacinal diminuiu cerca de 50% e ficou em torno de 20% 
nos anos de 2016 e 2017. Para os meninos entre 11 e 15 anos, a implantação da vacina começou com baixa 
cobertura em 2017. Conclusão: apesar da cobertura inicial de imunização ser satisfatória para as meninas, a 
redução ao longo do período e a baixa cobertura da segunda dose gera preocupação aos serviços de saúde, 
assim como a baixa cobertura inicial para os meninos.

INTROduÇÃO

A infecção pelo vírus Papilomavírus Humano (HPV) é muito frequente e, na maioria das vezes, não causa 
doença. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares importantes que poderão evoluir para 
câncer de colo de útero (INCA; 2009).

O câncer, uma das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis mais prevalentes no Brasil, é considerado 
um problema de saúde pública em todo o mundo, sua ocorrência é maior em países menos desenvolvidos. Em 
geral, a incidência da doença começa a partir de 30 anos, aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico 
etário entre 50 e 60 anos de idade (PERES; 2015), (VICTORA et al; 2011).

A incidência dos casos de câncer de colo uterino tem aumentado, especialmente devido a infecção pelo 
Papilomavírus Humano (HPV). De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), existem vários fatores de 
risco identificados para o câncer de colo do útero, sendo que alguns dos principais estão associados às baixas 
condições socioeconômicas, ao início da atividade sexual, à multiplicidade de parceiros, presença de doença 
sexualmente transmissível, infecção pelo vírus HPV-oncogênico, falta de rastreamento adequado dos casos sus-

1Bacharel em Enfermagem, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Betim – MG, Brasil.

Especialista em Epidemiologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória – ES, Brasil.

Especialista em Gestão em Saúde, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória – ES, Brasil.

Especialista em Redes de Atenção à Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz.
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peitos, supressão imunológica (HIV/gravidez), tabagismo, higiene íntima inadequada e uso prolongado de con-
traceptivos orais (KUSCHNIR; 2015), (ZUR; 2009).

Ainda não foram encontrados estudos que mostram a associação da cobertura vacinal do HPV com 
câncer de colo de útero, pois essa temática é recente. Mas a vacinação deve ser encarada como estratégia prio-
ritária, que possibilita a imunização e proteção contra as doenças imunopreveníveis. Alguns países que imple-
mentaram a vacinação em seu calendário obtiveram 90% de redução nas manifestações clínicas do vírus e seu 
desenvolvimento (MERCANTE et al; 2017).

No Brasil, o número de casos de câncer tem aumentado significativamente em todas as regiões do Bra-
sil. Entretanto, muitos casos têm sido evitados segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A prevenção do 
aparecimento e da evolução do câncer de colo uterino baseia-se no rastreamento das lesões antes de virarem 
tumor maligno invasivo, imunização de crianças e adolescentes por meio da vacinação contra o HPV, diagnósti-
co precoce, tratamento específico de qualidade e acompanhamento e monitoramento dos casos identificados 

(CAMARGOS CANCER CENTER; 2014). 

Essas ações de imunização são fundamentais para o controle da doença e possibilitam o monitoramento 
contínuo dos programas de prevenção. Esses programas incluem a avaliação dos impactos no perfil de morbi-
mortalidade da população, assim como a manutenção de um sistema de vigilância em saúde e a formação de po-
líticas públicas efetivas voltadas para o combate do câncer de colo uterino (CAMARGOS CANCER CENTER; 2014).

A vacinação contra o HPV é uma medida recente dos serviços públicos de saúde, por isso, diferentes 
aspectos que tangem essa temática precisam ser analisados. Nesse sentido, a necessidade de conhecimento 
sobre a cobertura vacinal e sua importância na prevenção de doenças imunopreveníveis foi o norte dessa pes-
quisa. Assim, o objetivo deste trabalho é descrever os índices de cobertura vacinal do HPV nos 13 municípios 
que compõe a região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (MG), Brasil, de 2014 a 2017.

méTOdOs

Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, de base populacional, descritivo, com dados da co-
bertura vacinal do HPV. A pesquisa incluiu os 13 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, 
por meio de dados obtidos pelo Departamento de Informática do SUS - DATASUS.

As variáveis selecionadas no banco de dados foram: cobertura vacinal por município selecionado, sexo, 
faixa etária, ano e doses aplicadas. O período de estudo foi de março de 2014 a dezembro de 2017. Esse recorte 
temporal é decorrente do início da implantação da vacinação contra o HPV na região em estudo ocorrido em 
março de 2014. A pesquisa foi realizada no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (PNI) 
e no Sistema de Informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), integrantes ao DATASUS – 
Ministério da Saúde. 

Dos 34 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte foram analisados os 13 municípios da 
RMBH: Belo Horizonte, Belo Vale, Caeté, Jaboticatubas, Moeda, Nova Lima, Nova União, Raposos, Ribeirão das 
Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas.
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Além dos municípios, utilizou-se também as variáveis: sexo (masculino e feminino), doses (dose 1 e 
dose 2), anos (2014 a 2017), idades (09 a 13 anos) e população residente. Todos os dados necessários para este 
trabalho foram coletados no período de janeiro a fevereiro de 2018.

Os dados obtidos foram usados para descrever a cobertura vacinal do HPV dos treze municípios da 
região metropolitana de Belo Horizonte segundo ano de imunização e sexo das crianças/adolescentes. Poste-
riormente, foi calculada a cobertura vacinal do HPV segundo dose e sexo, em cada um dos anos analisados. A 
análise dos dados ocorreu por meio do programa Excel Microsoft. 

Por se tratar de um banco de dados de domínio público, não foi necessário submeter o projeto ao 
Comitê de Ética em pesquisa, mas foram respeitados todos os preceitos éticos estabelecidos pela resolução n° 
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.

REsulTadOs

Durante o período de estudo receberam pelo menos a primeira dose da vacina 151.469 pessoas do 
sexo feminino e 18.710 pessoas do sexo masculino na Região Metropolitana de Belo Horizonte – MG, com ida-
des entre 9 e 13 anos, enquanto 138.629 (91,5%) pessoas do sexo feminino receberam a segunda dose e 4.890 
(26,1%) do sexo masculino.

A vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos de idade começou em 2014, e posteriormente 
a faixa etária sofreu ampliação englobando também as idades de 9 e 10 anos. Sendo assim, observa-se na figura 
1, um pico de cobertura vacinal, para esse sexo, no ano de 2014, com coberturas que ultrapassam 100%. E no 
ano seguinte, é possível observar que a cobertura vacinal diminui cerca de 50%, exceto para os municípios Rio 
Acima e Taquaraçu de Minas. Já para os anos de 2016 e 2017 a cobertura ficou em torno de 20%.

Ainda de acordo com a figura 1 é possível observar que em 2017, foi implantada a vacina contra o HPV 
para meninos na faixa etária entre 11 e 15 anos, por isso o Programa Nacional de Imunização só tem registros 
a partir deste ano para esse sexo. Evidencia-se que a cobertura vacinal variou consideravelmente entre os mu-
nicípios, de 20% a 80%, e os municípios de Moeda e Nova União apresentaram a melhor cobertura registrada 
no ano de implantação.

Figura 1. Cobertura de imunização da HPV, por sexo e idade, de 2014 a 2017, no município de BH e sua região metropolitana.  
Fonte: Programa Nacional de Imunizações / DATASUS.
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Já na figura 2 nota-se que no ano de 2016, a faixa inicial de vacinação, entre meninas, aos 09 anos de 
idade, obteve sua maior cobertura (54,8%), porém com a 2ª dose abaixo do esperado (22,6%). Nas idades subse-
quentes, apesar da baixa cobertura de vacinação, observa-se que houve uma continuidade na imunização com 
o recebimento da 2ª dose da vacina.

De acordo com a figura 3 observa-se que a cobertura vacinal de meninas a partir dos 09 anos de idade 
alcançou seu auge, em 2017 (64,9%). Nesta faixa etária a segunda dose foi realizada em, aproximadamente, 50% 
das meninas que receberam a primeira dose. 

A vacinação de meninos de 12 a 13 anos iniciou em janeiro de 2017, com esquema vacinal de 2 doses, 
seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização e Sociedade Brasileira de Pediatria. Tam-
bém se observa na figura 3 que a maior cobertura vacinal entre meninos, ocorreu na idade de 12 anos (61.6%), 
entretanto a segunda dose da vacina teve uma adesão muito baixa (13,4%).

Figura 2. Cobertura de imunização da HPV: Dose 01 e dose 02, sexo feminino, idade 09 a 13 anos. Em 2016, no município 
de BH e sua Região Metropolitana  
Fonte: Programa Nacional de Imunizações / DATASUS.

Figura 3. Cobertura de imunização da HPV: Dose 01 e dose 02, sexo feminino e masculino, idade 09 a 13 anos. Em 2017, no 
município de BH e sua Região Metropolitana.
Fonte: Programa Nacional de Imunizações / DATASUS. 
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dIsCussÃO

A cobertura de imunização contra o HPV, por sexo e idade no período estudado, decresceu em todos 
os municípios com o passar dos anos. Duas hipóteses podem ser levantadas: a primeira é que as doses admi-
nistradas no ano de implantação atingiram uma boa cobertura, e naturalmente decresceram; e a segunda é que 
nos anos seguintes à implantação, a campanha de vacinação não foi eficiente o suficiente para imunizar toda a 
população alvo.

Há vários fatores que dificultaram a adesão à vacina, como a influência dos meios de comunicação e 
da mídia de forma negativa no processo de conscientização da vacina prejudicando as ações de saúde pública, 
as crenças populares que ela poderia estimular um comportamento sexual de risco e possuir reações adversas 
severas, além da resistência da população a ser imunizada por trata-se de método de aplicação injetável. O 
descaso do uso de preservativos nas relações sexuais após a vacinação e ausência de 100% de proteção contra 
o HPV, também são considerados fatores de não adesão. A falta de informação atinge as famílias, adolescentes, 
pais e até mesmos os profissionais de saúde uma vez que desconhecem os benefícios proporcionados pela 
imunização prejudicando a cobertura vacinal (SILVA et al; 2018).

Torna-se necessário o uso de medidas profiláticas ao HPV e a sua cobertura, bem como formas de in-
vestimentos, qualificação e capacitação dos profissionais de saúde, melhorias em educação em saúde e a cons-
cientização da imunização, aumento do acesso aos serviços e ações de imunização para a população, formula-
ção de estratégias a adesão a vacinação da população indicada, melhorar as formas de controle dos registros 
das doses de vacinas aplicadas durante as datas estabelecidas pelo calendário de vacinação e das campanhas, 
avaliação da cobertura vacinal mediante instrumentos mais específicos para o seu monitoramento e controle, 
ter base de dados demográficos confiáveis e de fácil manuseio, entre outros (FRANÇA et al; 2017).

Os meios de comunicação são divulgadores da informação e considerando um espaço de divulgação 
e propagação da notícia, sendo transmitidas de várias forma diferentes tanto positivas ou de forma negativa 
(BELO HORIZONTE; 2016a).

Em relação à vacina do HVP, as matérias transmitidas pelos meios de comunicação foram repassadas 
de forma a banalizar a vacina, trazendo a construção de um discurso contrário o que foi divulgado pelo ministé-
rio da saúde no que diz respeito aos benefícios da vacina (JESUS et al; 2017).

De acordo com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, traçadas pela campanha de vacinação 
contra o HPV, a cobertura vacinal atingida foi satisfatório em sua primeira etapa. Porém na segunda etapa da 
campanha houve uma redução, devido o surgimento de informações distorcidas e contrárias à vacina (QUEVE-
DO et al; 2016).

Nota-se que a falta de informações adequadas e explicativas a respeito da importância da vacinação 
do HPV para a população, produziu na esfera midiática vários questionamentos favorecendo uma queda dessa 
cobertura vacinal (QUEVEDO et al; 2016).

No ano de 2016, as coberturas vacinais ficaram abaixo da meta do Ministério da Saúde, que preconiza 
a cobertura vacinal de 80% para meninas e meninos6. Para ampliar o alcance do esquema vacinal completo faz-
-se necessário o apoio do governo, sob a forma de divulgação nos meios de comunicação de massa (televisão, 
jornais), redes sociais, e dos profissionais de saúde, na realização de recomendações e conscientização aos pais 
e crianças/adolescentes (BRASIL; 2017).
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No ano de 2017, o Ministério da Saúde estabeleceu parceria com o Ministério da Educação para am-
pliar a vacinação para as escolas, aproximando do público-alvo e reforçando a vacinação no ambiente escolar 
(BRASIL; 2017).  Esperava-se para este ano na RMBH um aumento da cobertura vacinal para as idades de 10 a 13 
anos, mas não foi à realidade apresentada por este estudo.

É importante salientar que o principal objetivo do programa de imunização é contribuir para a manu-
tenção do estado de erradicação das doenças inumepreviniveis. Para isso faz-se necessário o comprimento das 
coberturas vacinais de toda a população a ser imunizada, através do calendário de vacinação do monitoramento 
e acompanhamento de suas ações de forma efetiva e que garantam o controle ou erradicação das doenças 
imunopreveníveis (BRASIL; 2013).

Para contextualizar, é importante ressaltar que o agente etiológico, Papilomavírus Humano (HPV), é con-
siderado um vírus DNA não cultivável da família do Papillomaviridae com mais de 70 sorotipos. Esses agentes 
ganharam grande importância epidemiológica e clínica por estarem relacionados ao desenvolvimento de câncer 
como os sorotipos 16, 18, 31, 33, 45, 58, dentre outros. Seu reservatório é o homem cujo modo de transmissão 
ocorre geralmente por contato direto. Pode haver auto-inoculação e infecção por objetos contaminados ou con-
tendo o agente transmissor da doença (BELO HORIZONTE; 2016ª), (OLIVEIRA et al; 2014).

Conforme já mencionado, a infecção por esse tipo de vírus também pode trazer várias complicações, 
entre elas a cancerização, mais frequente na mulher, com localização no colo uterino. Este vírus está presente 
em mais de 90% dos casos de cânceres de colo de útero15. Em pessoas que apresentam imunodeficiência pode 
haver dificuldade terapêutica, além do aparecimento de papiloma de laringe, podendo ocorrer em mulheres 
que estão amamentando, devido à contaminação no canal de parto através do vírus (BORSATT et al; 2011), 
(CARVALHO;2012).

Por isso, a cobertura vacinal torna-se importante ferramenta para a prevenção do câncer de colo uteri-
no. Atualmente existem dois tipos de vacinas que estão disponíveis na rede de saúde. A primeira vacina, Garda-
sil R, foi liberada pelo Food and Drug Administration (FDA) em 2006 e registrada pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA) como vacina quadrivalente contra o Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18, produzido pela 
empresa Merck Sharp e dohme. Já a segunda vacina, Cervarix R, foi liberada pela FDA em 2009 e registrada como 
vacina bivalente contra o Papilomavírus Humano 16 e 18, a qual é produzida pela Glaxasmithklene (BRASIL,2010), 
(GEIER et al; 2015).

A vacina quadrivalente é indicada pela FDA para meninas, mulheres, meninos e homens com idade 
entre 9 a 26 anos. O objetivo da vacina é a prevenção de lesões precursoras e câncer cervical, vulvar, vaginal, 
verrugas anogenitais e anal causado pelos tipos 16 e18 do vírus HPV (BRASIL,2010), (CARVALHO; 2012), (BARA-
CAT;2012).

A infecção pelo vírus HPV está associada a praticamente todos os casos de câncer cervical, sendo 90% 
dos casos de câncer anal, 50% dos casos de câncer vaginal, vulvar e peniano e 12% dos casos de câncer de oro-
faringe. Acredita-se que o câncer cervical não vá ocorrer se não houver infecção pelo vírus HPV, argumento que 
suporta as evidências da eficácia da vacina, o que se faz complexo na prática (ZUR; 2009), (GEIER et al; 2015).

As vacinas foram desenvolvidas apenas para evitar infecção dos tipos oncogênicos 16 e 18. Os tipos 16 
e 18 são responsáveis por 70% de todos os casos de câncer cervical invasivo no mundo. Nenhuma das vacinas 
evita o desenvolvimento do câncer, todavia diminui a chance por impedir a infecção pelos tipos de HPV mais 
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associados. Apesar da vacinação contra o vírus, as mulheres devem continuar com o seu acompanhamento 
ginecológico e com a coleta de citologia cervical de rotina conforme preconiza o Ministério da Saúde (GEIER et 
al; 2015), (TELES et al; 2014).

A eficácia das vacinas é avaliada com o cálculo de proporção de redução da incidência de lesões pre-
cursoras causadas pelos vírus HPV cobertos pela imunização da vacina. Atualmente não é possível prever como 
organismo humano vai responder à infecção por HPV, essa resposta individualizada dificulta quando queremos 
avaliar a eficácia da vacina na prevenção de uma doença cuja chance de desenvolvimento é incerta. Contudo 
os efeitos das vacinas na prevenção de câncer só serão verificados após seguimento de longo prazo, provavel-
mente em 20 a 40 anos, quando forem avaliadas as alterações de incidências de câncer no futuro (GEIER et al; 
2015), (BRASIL;2014).

As ações de intensificação da vacina nas escolas permitem reforçar a importância da vacinação contra 
o vírus HPV e os riscos que a doença apresenta a população. Fornecendo várias possibilidades de ações de 
educação em saúde com o publico alvo, ate mesmo a atualização do caderno de vacinação de crianças e ado-
lescentes. Neste sentido, a escola representa uma oportunidade estratégica para essa atualização das vacinas. 
Isso também pode ser feito em outros ambientes e lugares como por exemplos: no trabalho, nas creches, em 
eventos oportunos, entre outros (BRASIL;2017).

O ano de 2014 se destaca como um importante marco da implantação da vacina contra o HPV para me-
ninas de 11 a 13 anos de idade, sendo posteriormente incluída a faixa etária de 9 a 13 anos. Apesar da relativa 
baixa adesão à segunda dose, evidenciada no presente artigo, acredita-se que foi uma vacina muito esperada 
pela população, pois presume-se que ela ofereça proteção contra o desenvolvimento do câncer de colo uterino 
(BRASIL; 2010).

Em 2017, foi implantada a vacina contra o HPV para meninos de faixa etária entre 11 até 15 anos de 
idade, porém, espera-se que essa faixa etária também seja aumentada gradativamente ano a ano, cobrindo a 
faixa etária entre 9 até 15 anos de idade (BRASIL;2017).

O Ministério da Saúde adotou o esquema de duas doses e estabeleceu como meta vacinar 80% da 
população alvo. Conforme a figura 01 mostrou, no ano de 2014, verificou-se que a cobertura superou a meta 
estabelecida com mais de 100% de sua cobertura vacinal. Porém nos anos seguintes houve uma redução dessa 
cobertura. Esse declínio pode ser explicado por um conjunto de fatores como: a falta de capacitação dos pro-
fissionais de saúde, necessidade de melhorias em educação em saúde nas escolas, ausência de estratégias que 
buscam a conscientização e adesão a vacina, insuficiência de informação adequada sobre a eficácia e segurança 
da vacina, e as crenças populares que envolvem a associação do HPV ao início da vida sexual (BRASIL;2017).

Nos 13 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG, as ações de vacinação de crianças 
e adultos seguem as diretrizes estabelecidas pelo PNI, que foi instituído no Brasil no ano de 1973, cujo objetivo é 
reduzir as taxas de mortalidade por meio do controle ou erradicação de doenças imunopreveníveis que podem 
ser evitadas através da imunização e da cobertura vacinal na região de saúde (BRASIL; 2013).

Para calcular o indicador de cobertura vacinal são utilizados os dados da vacinação produzidos pelos 
serviços de saúde, e a partir desses registros e através da estimativa da população alvo, tendo como base de 
dados o censo demográfico (IBGE) de cada região é realizada a cobertura vacinal dessa população (BELO HORI-
ZONTE; 2016b).
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O registro da cobertura vacinal no PNI é de suma importância para o planejamento dos serviços de saú-
de, pois estima o nível de proteção e controle de determinada população ou região de saúde contra as doenças 
evitáveis por imunização prévia mediante o comprimento do esquema básico de vacinação. Ao substituir a imu-
nidade adquirida pela imunidade vacinal, o efeito epidemiológico dependerá da taxa de cobertura de vacinação 
naquela determinada população alvo (OLIVEIRA et al; 2014). 

Esse estudo apresentou algumas limitações referentes à análise dos dados da cobertura vacinal do HPV 
sendo elas: necessidade de dados e informações referentes às dosagens de vacinas aplicadas em outros servi-
ços privados e conveniados; falta de preenchimento das dosagens aplicadas nos distritos sanitários dos municí-
pios estudados; provável desatualização do número populacional do censo de 2010 (IBGE); falta de registro da 
população cadastrada nas unidades de saúde; o fato de que o cadastro de usuários nas unidades de saúde não 
abrange toda a população de sua região de saúde.

CONClusÃO

A vacinação contra o HPV para meninas começou com a faixa etária de 11 a 13 anos em 2014 na RMBH. 
Posteriormente a faixa etária aumentou a abrangência e passou a incluir meninas de 9 e 10 anos. De 2014 a 
2017 a cobertura vacinal sofreu reduções, sendo de 50% em 2015. Já em 2016 e 2017 a cobertura vacinal girou 
em torno de 20%.

O ano de 2017 é marcado pela implantação da vacina contra o HPV para meninos com faixa etária entre 
11 e 15 anos. Neste estudo, no período estudado, observou-se que a cobertura vacinal oscilou muito entre os 
municípios (de 20% a 80%), sendo que Moeda e Nova União apresentaram a melhor cobertura registrada no 
ano de implantação.

Com relação à cobertura vacinal das meninas com 09 anos de idade, temos em 2016 a primeira dose 
com cobertura de 54,8%, mas a segunda dose somente com 22,6%. Sendo que este valor está abaixo da meta 
do Ministério da Saúde, que estabelece a cobertura de 80%. No ano de 2017 a cobertura vacinal de meninas 
a partir dos 09 anos de idade foi de 64,9%, e a segunda dose ficou com 50%. O que sugere baixa cobertura de 
imunização para esta faixa etária em meninas.

Por ser um problema de saúde pública, deve-se dar maior atenção a cobertura vacinal contra o HPV, 
bem como aos exames e medidas de prevenção e controle das doenças e ele relacionadas. As limitações en-
contradas nesta pesquisa não deveriam ser recorrentes, visto ser fundamental o preenchimento, controle e 
atualização do banco de dados do DATASUS.
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dE rESEnHAS A mAnuAiS ciEnTÍficoS: o PAPEl dA circulAÇÃo 
do conHEcimEnTo ciEnTÍfico nA formAÇÃo do moVimEnTo 

AnTiTABAGiSTA BrASilEiro (1950-1981) 

Huener Silva Gonçalves1

Art. 3º. – Farão parte, outrossim, do Grupo Assessor ao Ministério da Saúde, para o 
Controle do Tabagismo seis (6) professores de notório saber e reconhecida atuação na 
luta contra o tabagismo no país. (Portaria no. 655/GM de 16 de setembro de 1985, que 
dispõe sobre a criação de um Grupo Assessor ao Ministério da Saúde para o controle 
do Tabagismo no Brasil).

O objetivo desse trabalho é ressaltar como se processou a formação de um coletivo de pensamento no Brasil em relação 
à assimilação de pesquisas que relacionam o tabagismo a diversos males a saúde, destacando-se entre eles o câncer de 
pulmão. Nosso foco recairá principalmente na circulação de informações através de periódicos médicos no Brasil. Para 
isso, nossa análise tomará como marco temporal inicial a década de 1950, período que assinala nos Estados Unidos e na 
Inglaterra a produção de experimentos que dariam ênfase à relação tabaco-câncer do pulmão, e, concomitantemente 
no Brasil, o começo da circulação em periódicos médicos de resenhas sobre essas pesquisas. Como marco final, temos 
o ano de 1981, quando é publicado o livro Tabagismo: Sério Problema de Saúde Pública, do médico e professor José 
Rosemberg. Tal obra, juntamente com a Carta de Salvador e com a formação do Programa Nacional Contra o Fumo da 
Associação Médica Brasileira, ambos em 1979, podem ser encarados como documentos principais para a legitimação 
do Movimento Antitabagista Brasileiro. Como aparato metodológico para a análise, utilizaremos das noções do médico 
e filósofo da ciência Ludwik Fleck (1935[1986]) de coletivo de pensamento e estilo de pensamento.

PalavRas-ChavE: Antitabagismo, Ludwik Fleck, Circulação do conhecimento

O aNTITabaGIsmO médICO COmO COlETIvO dE PENsamENTO

A história do uso do tabaco e sua relação com a medicina ocidental remontam à chegada dos europeus 
ao continente americano no século XV. Desse período até os dias atuais, o uso dessa erva foi condicionado por 
estilos de pensamento que ao longo do tempo influenciaram no seu valor simbólico e de uso para a sociedade2. 

1 Professor da Faculdade ASA de Brumadinho, lecionando disciplinas na área de Ciências Humanas. Técnico em Assuntos Educacionais 
CEFET-MG. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. 
2 Ao entendermos que a história do antitabagismo pode ser vista com a sucessão de estilos de pensamento, ou seja, a maneira que os indiví-
duos de um dado coletivo de pensamento convencionam determinado fato científico no mundo, no qual tal visão é forjada no intercâmbio de 
ideias entre esses indivíduos. Em suma, o estilo de pensamento não é o resultado de trabalho individual, mas sim coletivo FLECK (1986 [1935]).
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Entretanto, a década de 1950 marcaria a História da Medicina pelo fortalecimento das pesquisas que relaciona-
vam o tabagismo ao câncer do pulmão. Relatórios surgiram na Inglaterra e Estados Unidos, utilizando pesquisas 
de laboratório e dados estatísticos ligados ao aumento das preocupações desses Estados com o crescimento 
da importância das doenças crônico-degenerativas no quadro nosológico da época3. Os resultados dessas pes-
quisas circulariam o mundo por meio de artigos ligados à Pneumologia e a Tisiologia entre os especialistas, e 
no meio leigo, em revistas de associações médicas e magazines que também chegavam a população em geral, 
como Seleções do Readers Digest4. Tal cenário nos sugere o advento de um coletivo de pensamento ligado a essas 
pesquisas, no qual percebemos que as fronteiras do debate e circulação do conhecimento não seriam nacionais, 
mas sim de acordo com os níveis acesso a informação5. 

Porém, a circulação desses resultados enfrentou problemas parecidos à nível mundial: a luta pela legiti-
midade das evidências produzidas por essas pesquisas dentro da própria comunidade médica oficial, a relação 
com a demanda de saúde pública de cada país e os interesses econômicos infiltrados em determinados órgãos 
do aparelho estatal, entre eles econômicos, no Parlamento e etc. Diante disso, revistas, manuais, conferências, 
principalmente médicas, tornaram-se as melhores estratégias de enfrentamento dessas dificuldades. Veremos 
abaixo como essas estratégias colaboraram para a circulação desses resultados e, por conseguinte, para o for-
talecimento do discurso antitabagista de base médica no Brasil. 

ENTRE REvIsTas, maNuaIs E CONfERÊNCIas: COmO aRREGImENTaR maIs INdIvíduOs PaRa O COlETIvO 
dE PENsamENTO

A formação do coletivo médico em relação ao tabagismo e seus males no Brasil teve como ponto de 
partida a circulação de resenhas de artigos produzidos pela controvérsia fumo-câncer do pulmão nos coletivos 
médicos norte-americano e inglês ocorrida nas décadas de 1950 e 1960, em revistas de medicina como Brasil-
-Médico e a Revista Brasileira de Medicina6. Estas duas revistas circulavam mensalmente em grande parte do 
território nacional, apresentavam desde artigos individuais de médicos brasileiros até resenhas de resultados 
de pesquisas estrangeiras. Desses artigos e resenhas, já se destacavam em ambas as revistas estudos sobre 
possíveis malefícios ocasionados pelo tabagismo desde a década de 1940. 

Editada pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro, a revista Brasil-Médico, que chegou a ter 3.500 assina-
turas entre as décadas de 1950 e 1960, publicou em torno de 9 artigos sobre a controvérsia fumo-câncer do 
pulmão na década de 1950, predominando textos apresentados em congressos por especialistas que refletiam 
sobre o diagnóstico, fatores de risco e tratamento em relação ao câncer do pulmão. Importantes nomes para o 
movimento antitabagista na comunidade médica brasileira, como os tisiologistas do Serviço de Tisiologia da Po-

3 Em relação à estatística, podemos destacar a coleta de dados através de entrevistas ou de fichas de acompanhamento de pacientes em 
tratamento nas instituições de saúde, como, por exemplo, os hospitais. Já os laboratórios, destacamos a utilização de cobaias, como ratos e 
cães, em experiências com a aplicação de substâncias do tabaco, principalmente a nicotina.
4 Ao propor uma relação entre círculos esotérico e exotérico, tendo ambos importante papel na formação e divulgação do conhecimento 
científico, acreditamos que Fleck (1986[1935]) pode ter antecipado algumas noções de Carlos Vogt (2003) em relação ao entendimento da 
circulação científica através do que ele nomeia de “espiral da cultura científica”, que segundo esse autor teria como ponto de partida a pro-
dução do conhecimento no círculo esotérico e como ponto mais extremo o próprio leigo.
5 Ludwik Fleck (1986 [1935]) definiu o coletivo de pensamento como a circulação de pensamentos entre indivíduos, em que cada um desses 
estabelece relações com os pensamentos, possibilitando transformá-los, formando um coletivo que os compartilha. 
6 Muitos dos artigos condensados eram provenientes de revistas de reconhecido prestígio internacional no campo médico como o British 
Medical Journal (BMJ) e o Journal of the American Medical Association (JAMA).
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liclínica Geral do Rio de Janeiro Edmundo Blundi e Aloysio de Paula, já tinham ali suas páginas publicadas sobre 
o câncer do pulmão. Chefe de Clínica do Serviço de Tisiologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e da cadeira 
de Tisiologia da Faculdade de Ciências Medicas do Rio de Janeiro, Blundi também se destacou em realizar sim-
pósios sobre o tema nos cursos de aperfeiçoamento em tisiologia patrocinados pela policlínica, como também 
em congressos e programas de rádio, como a palestra pronunciada sobre o diagnóstico precoce do câncer do 
pulmão no programa Entrevistas Médicas, pela Rádio Gazeta em 10 de maio de 1951.  

Com um menor número de assinaturas que a Brasil-Médico, em torno de 3000, a Revista Brasileira de 
Medicina (RBM) publicou aproximadamente 17 artigos nas décadas de 1950 e 1960, predominando resenhas 
e condensações de artigos publicados na Europa e EUA. As condensações de artigos eram feitas por médicos, 
destacando-se entre eles o Dr. Ervin Wolffenbüttel da Sociedade Antialcoólica Feminina de São Paulo, e o tisio-
logista e pneumologista Ismar Chaves da Silveira, que se tornaria redator de importantes periódicos na mobili-
zação contra o tabagismo, destacando-se entre eles a Revista do Serviço Nacional de Tuberculose na década de 
1960, e o Jornal Brasileiro de Medicina (JBM) nas décadas de 1970-1980. 

Não muito diferente do cenário internacional, as resenhas comentadas por médicos brasileiros nessas 
revistas retratavam, em sua maioria, os experimentos epidemiológicos e laboratoriais, mas com a cautela e des-
confiança quanto ao afirmar a existência ou não da relação do tabaco com determinadas doenças, destacando-
-se o câncer de pulmão. Podemos ver essa orientação em uma resenha publicada sem assinatura no Brasil-
-Médico em março de 1955: 

Segundo muitas vezes temos aqui noticiado, nestes últimos tempos tem-se avolumado 
a idéia de que o fumo contribua de algum modo para o aumento da incidência de 
câncer pulmonar. Em número recente do British Medical Journal, Doll e Bradford-Hill 
(4877, 1480, 1954) reúnem novos indícios no mesmo sentido. Essa relação entre fumo 
e câncer foi primeiro apontada, com base em dados estatísticos, por Doll e Bradford 
Hill em 1950. Mais recentemente surgiram conclusões idênticas, da autoria de Wynder 
e colaboradores. [...] De outra parte tem havido, é claro, várias ofensivas contra as 
citadas conclusões e ainda há pouco, de passagem por São Paulo, pesquisadores russos 
procuraram insinuar a sem razão dos dados norte-americanos (FUMO, 1955, p. 1969). 

A mesma situação ocorre na resposta dada pelo Dr. Ervin Wolffenbüttel a um leitor da RBM em 1960, 
ao dizer que “uma das grandes acusações que se faz, hoje, ao fumo, é que ele é co-responsável pelo câncer 
pulmonar. Isso não está provado” (WOLFFENBÜTTEL, 1961, p. 899). 

Entretanto, outros autores tomariam partido mais explicito na controvérsia, como é o caso de dois arti-
gos de B. Grynkraut publicados na Revista Brasileira de Medicina. No primeiro, publicado em 1951, ele questio-
naria os estudos de Doll e Hill indicando para estes a falta de fundamentos laboratoriais para sustentar os dados 
epidemiológicos e por não considerarem a existência de outros fatores, além do fumo, que poderiam levar ao 
câncer de pulmão (GRYNKRAUT, 1951, p. 152). Já no de 1954, ele afirma que 

o fumo não provoca o câncer do pulmão, pois o aumento da mortalidade pelo câncer 
do pulmão é uma realidade, não depende da sobrevivência dos indivíduos de mais 
elevada idade ou dum aperfeiçoamento no diagnóstico médico, mas duma intoxicação 
crônica pelo ar respirável dos componentes cancerígenos de proveniência diversa 



120

(fumaças diversas: das chaminés, dos motores a óleo diesel, do asfalto) (GRYNKRAUT, 
1954, p. 831).    

A sua argumentação se baseava na hipótese da poluição do ar-câncer do pulmão, que era uma das difi-
culdades enfrentadas por aqueles que defendiam a relação fumo-câncer do pulmão no debate na comunidade 
médica7. Essa controvérsia ficou bem exposta em território brasileiro no VI Congresso Internacional de Câncer, 
realizado em São Paulo no mês de julho de 1954, quando da realização da terceira reunião sobre “Prevenção do 
Câncer”. Nessa reunião, o Dr. Wilhelm C. Hueper, do Serviço de Saúde Pública dos EUA, apresentou um artigo 
intitulado “Condições ambientais e câncer do pulmão” negando a incriminação do fumo como fator de primei-
ra grandeza na origem do câncer do pulmão, dando papel preponderante à poluição do ar ocasionada pelas 
grandes indústrias nas regiões urbanas. Destoante dessa apresentação, os pesquisadores norte-americanos E. 
Cuyler Hammond e Ernst Wynder, e o pesquisador islandês Niels Dungal rebateram Hueper, e defenderam o 
papel preponderante do fumo em relação ao câncer do pulmão (DEBATES, 1954). 

Mediante a esse cenário de dúvidas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou, em 1959, um grupo 
de estudos sobre epidemiologia do câncer do pulmão no sentido de “levantar as variações geográficas da doen-
ça e atualizar os conhecimentos referentes aos seus fatores etiológicos” (TEIXEIRA, 1963, p. 451). Além da OMS, 
instituições de saúde pública e médicas na Inglaterra e EUA passaram a promover pesquisas sobre a questão 
no final da década de 1950. Dessas pesquisas, resultariam dois relatórios publicados, após muitas negociações 
e acordos: o do Real Conselho de Médicos, de 1962, na Inglaterra, e do Comitê Consultivo do Cirurgião Chefe 
dos EUA Luther Terry, de 1964 (BRANDT, 1990; PARASCANDOLA, 2001; BERRIDGE, 2007). Estes relatórios da-
riam maior credibilidade à relação tabaco-câncer do pulmão, como também aos praticantes dessas pesquisas 
epidemiológicas, possibilitando a eles a ocupar importantes posições nas comunidades médicas oficiais como 
também em órgãos ligados à saúde pública desses países.

No Brasil, estes relatórios justificariam a proposição de projetos de leis na câmara federal do Congresso 
Nacional a partir de 19648. Em 1965, o projeto do deputado federal pelo PRP do Paraná, Ivan Luz, ganhava as 
páginas da revista O Médico Moderno, sendo motivo de reflexões entre os médicos brasileiros (MÉDICOS, 1965). 
Após esses acontecimentos, as revistas de medicina mudariam o seu foco, trocando as dúvidas pelas certezas 
dos novos dados produzidos, e passando a produzir um discurso engajado contra o tabagismo, como podemos 
ver em um artigo do médico e jornalista Fernando Martim Seidl para a RBM em setembro de 1969:

A relação entre o câncer do pulmão e o fumo está exaustivamente estabelecida pelas 
comissões especializadas federais e de entidades científicas. O mais famoso e impor-
tante documento talvez seja o do Royal College of Physicians, de Londres, dado a públi-
co em 1962. Logo depois, em 1964, aparece outro relatório oficialmente encomendado 

7 Além desse debate, os defensores da relação fumo-câncer de pulmão tiveram que enfrentar dentro do campo médico nas décadas de 1950 
e 1960 a desconfiança que pairava sobre os dados produzidos por uma epidemiologia baseada na análise da atuação de longo prazo de 
fatores de risco associados a hábitos cotidianos da população, como fumar e beber, no surgimento de doenças crônico-degenerativas. Ou-
tros importantes adversários também se mostrariam as companhias de tabaco que veriam seus lucros ameaçados, e o próprio Estado, que 
temia a perda de vultuosa renda de impostos do cigarro, que em certo sentido aparecia associada a manutenção do Welfare State, como o 
medo de se criar mais uma demanda para a saúde pública caso legitimasse de imediato a relação fumo-câncer pulmão, aumentando assim 
os seus gatos com esse setor (PARASCANDOLA, 2001; BERRIDGE, 2007).
8 Foram elaborados três projetos de lei por deputados federais: o primeiro, o PL-2335/1964, do deputado Pedro Marão pelo PTN/SP, que 
preceitua a obrigatoriedade da impressão de determinados dizeres alusivos a prevenção do câncer, nos invólucros dos produtos manufatu-
rados de tabaco, o segundo, o PL-2602/1965, do deputado Ivan Luz pelo PRP/PR, que determina a impressão de advertência na embalagem 
de produtos elaborados com fumo, e por fim, o PL-3174/1965, do deputado Eurico de Oliveira pelo PTB/GB, que dispõe sobre o uso do 
fumo, instituindo um adicional para combater ao câncer, e dá outras providências. Projetos Disponíveis em: http://www2.camara.gov.br/
proposicoes. Acessado em: 12/07/2006.  
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a 10 renomados especialistas norte-americanos. Este trabalho, conhecido como o “Re-
latório Terry”, segundo opinião da imprensa norte-americana foi tido como devastador 
e consagrado como o maior libero jamais publicado contra o fumo. Dez sumidades, 
dos quais metade era de fumantes e a outra metade de não fumantes, nos campos na 
Medicina, da Biologia, da Química e da Estatística, em 387 páginas, 962 citações biblio-
gráficas, e com o apoio de 189 instituições, realizaram o levantamento das implicações 
do fumo na saúde do povo, colocando-o como réu de um crime; o de provocar o câncer 
do pulmão (SEIDL, 1969, p. 4). 

 Este artigo de Seidl era somente uma prévia do que se sucederia na década de 1970 no Jornal Brasileiro 
de Medicina (JBM), no qual ele seria um dos seus principais redatores. Seidl trabalharia na redação do JBM com 
o tisiologista Ismar Chaves da Silveira, dando continuidade a uma parceria que vinha desde 1957 na redação 
da Revista do Serviço Nacional de Tuberculose. Ismar, como já vimos, tinha sido um dos resenhistas da RBM. 
Ambos mantinham contato com os tisiologistas da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, destacando-se entre eles, 
Edmund Blundi, e outros importantes nomes da luta contra a tuberculose no Brasil. 

Com o número de assinaturas variando entre 25.000 em 1969, e para mais de 44.000 em 1980, o JBM 
torna-se uma das revistas de maior circulação entre os médicos nesse período. Publicada até hoje pela Editora 
EPUC e com laços junto a Academia Nacional de Medicina, a revista iniciaria a sua trajetória antitabagista com 
um artigo de Edmundo Blundi, “A batalha do câncer do pulmão (é oficial: cigarros podem matar você) ”, publica-
do em novembro de 1969. Ao longo da década de 1970, a revista promoveria a primeira campanha antitabagista 
no Brasil dedicada aos médicos por meio de 59 matérias, incluindo artigos, editoriais, noticias, simpósios e etc. 
Muitos dos médicos que publicariam seus artigos sobre o assunto na revista, e que seriam militantes do movi-
mento antitabagista brasileiro, eram tisiologistas que chegaram mesmo a ocupar cargos em órgãos da saúde 
pública do Estado9. Somam-se a esses, outros médicos que circulavam em outros coletivos, principalmente o 
religioso10, dos quais podemos citar Ajax C. da Silveira. A maior parte desses artigos eram fundamentados em 
informações advindas de resultados de pesquisas realizadas na Inglaterra e EUA e, além disso, remetiam a ob-
servações experimentais feitas igualmente por colegas brasileiros. Eles também tinham um caráter panfletário 
ao incentivarem os colegas médicos que deixassem de fumar e promovessem campanhas para os seus clientes. 
Sem dúvida, o JBM tornou-se espaço de debate da questão no Brasil, configurando-se como elo entre os es-
pecialistas e entre esses e o restante da comunidade médica oficial. Rosemberg e Mirra (2005) e Boeira (2002) 
observam que nesse momento muitas ações antitabagistas tinham caráter local. Diferente dessa visão, que 
privilegia uma ação mais voltada para a mobilização regional, podemos dizer que a circulação de artigos aponta 
para a existência de um coletivo em relação ao tabagismo na comunidade médica independente das distâncias 
geográficas. Esses artigos ocupariam um vazio de informações sobre a temática nos manuais de pneumologia, 
sendo muitas vezes usados em aulas de cursos de medicina onde muitos dos profissionais desse coletivo atua-
vam, ou em comunicações durante congressos, como os que passariam a ocorrer com maior freqüência a partir 
da década de 198011.

9 Torna-se importante salientar que a Tisiologia vinha sofrendo profundas mudanças no mundo inteiro neste momento, por conta da queda 
de casos da tuberculose como conseqüência do desenvolvimento de tratamentos eficazes e melhores políticas públicas pelas autoridades 
sanitárias. No Brasil, a tuberculose passou a ter maior controle com a implantação da vacina BCG em massa em 1973.
10 Fleck (1986[1935]) observa que um indivíduo pode, ao longo da vida, participar de vários coletivos de pensamento. Podemos alargar tal 
noção ao conceber que a sociedade é constituída por diversos coletivos de pensamentos, nos quais as relações de interdependência toma-
riam formas próprias, mas havendo mesmo entre esses coletivos o mesmo caráter de interdependência. 
11 Ao longo da década de 1970 observamos a realização de congressos e simpósios, como os promovidos pela Sociedade Médica Brasileira 
de Combate ao Fumo nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo no inicio dessa década e, em Porto Alegre, pela AMRIGS em 1976.
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Tanto os artigos da década de 1950 e 1960, como os de 1970, tiveram considerável influência na pro-
dução da tese do professor e médico (pneumologista e tisiologista) José Rosemberg, que se tornaria o primeiro 
manual médico do assunto na década de 1980, como atesta Blundi ao dizer que “José Rosemberg não escreveu 
apenas um livro, escreveu um tratado” e que “a literatura mundial está enriquecida, 20 capítulos, 5 anexos, 
883 obras consultadas esgotam o assunto” (ROSEMBERG, 1981, p. 8). Ficava clara a importância da obra para 
a comunidade médica brasileira12. Esse manual teria influência direta na formulação da Carta de Salvador em 
1979, pela qual seria forjado um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que teria então o apoio da 
Associação Médica Brasileira (AMB). Além de ter escrito o primeiro manual, Rosemberg seria o primeiro a levar 
para os currículos médicos de forma sistemática os conhecimentos produzidos em relação aos males causados 
pelo tabagismo, quando os inclui no currículo do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Sorocaba da 
PUC-SP.13 Em suma, essas ações apontam para um maior fortalecimento do estilo de pensamento médico em 
relação ao tabagismo no Brasil e corroboram na nossa hipótese da existência de um coletivo médico mundial 
sobre a questão, uma vez que os médicos brasileiros procuram manter-se atualizados com o que estava sendo 
produzido em relação à controvérsia, que, como atestaria o tema do dia mundial da Saúde de 1980 (Tabaco ou 
Saúde: a escolha é sua) organizado pela OMS, passava a ser uma questão mundial não somente no campo da 
medicina, mas também da saúde pública internacional, da política internacional e etc. 

 

CONsIdERaÇÕEs fINaIs

Como vimos ao longo do texto, o conceito fleckiano de estilo de pensamento, nos permite compreender 
a dinâmica de formação por parte dos médicos brasileiros de um coletivo de pensamento em relação ao tabagismo 
e seus males desde a década de 1970, principalmente entre os tisiologistas e pneumologistas. Esse “coletivo médico 
brasileiro” estava conectado com outros coletivos de pensamentos da comunidade médica internacional através 
da circulação dos resultados das pesquisas que relacionavam o fumo ao câncer de pulmão, formando um coletivo 
mundial, uma vez que compartilhava o mesmo estilo de pensamento. Isso muito se deve aos periódicos das décadas 
de 1950 e 1960 que resenhavam tais pesquisas realizadas em âmbito estrangeiro. 
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rEflEXÕES SoBrE A mÍdiA, o PodEr E AS ESfErAS dE SociABilidAdE

Lúcio Alves de Barros1*

REsumO: O artigo em apreço é uma parte de uma pesquisa maior que trata da relação da “Mídia e Educação”. Nesse 

texto tratamos de descrever o poder de mudança e a capacidade de interferência na vida social propiciada pelos meios 

de comunicação. A cultura, notadamente a de massa, é uma produção institucionalizada, na qual o poder é exercido e 

atinge as sociabilidades por mensagens e informações. Essa cultura massificada é perpassada por conflito, discursos 

(não)hegemônicos, campos de disputa, relações de resistência e consentimento. Em novos cenários ela produz 

símbolos e significados específicos e generalizáveis tecendo novas relações que podem ser verdadeiras, efêmeras, 

certeiras ou inverídicas.

 PALAVRAS–CHAVE: mídia, poder, cultura de massa 

À gUISA de InTRodUção

É conhecida a história de Adorno que dizia, já nos idos de 1960, que não dava alguns passos fora do 
trabalho sem encontrar um meio de comunicação que não fizesse parte da denominada indústria cultural. O 
autor, que não disse nada de errado naquele horizonte, certamente se surpreenderia diante das formas mais 
sofisticadas de comunicação que encontramos hoje através dos computadores, tabletes, telefones etc. O meio 
de comunicação que balizou o autor em suas análises foi a TV. Chegamos ao cúmulo de incorporá-la não so-
mente como utensílio “não supérfluo” da casa, como também companheira e uma entidade com capacidade de 
interação e comunicação social. Este é o caso de quando nos pegamos respondendo ao “boa noite” do jornal 
diário ou lamentando as cenas que virão somente no próximo capítulo. A televisão, sem dúvida, é o grande em-
preendimento da sociedade da comunicação. 

Associada à TV, temos o rádio, os jornais, os livros e as revistas. O primeiro, a despeito de suas singulari-
dades interativas, não desapareceu no turbilhão da revolução da microeletrônica e da reestruturação produtiva 
porque passou a indústria dos bens duráveis de comunicação. De uma forma ou de outra o rádio encontrou 
o seu lugar e adaptado ao mercado ainda o percebemos nos automóveis, nos bares, nos eventos, centros de 
exposição, salas de espera e campos de futebol. Os jornais também seguiram o caminho da mudança. Vários 
deixaram muitas páginas pelo caminho, modificaram a publicidade, diminuíram espaços, contribuições, con-
teúdos e as páginas que compunham toda envergadura do que poderia se entender como uma “comunicação 
em organização”. Um bom exemplo é o caso do “Jornal do Brasil” que, aos poucos foi diminuindo suas páginas 
impressas e logo se adentrou pela internet tornando-se somente virtual. É bem verdade que muitos jornais 
estão seguindo o caminho do jornal mencionado, outros, ainda em distribuição aberta, podem ser acessados 
no “mundo virtual” com poucas diferenças com os que temos em mãos ao amanhecer. Os jornais são exemplos 
das mudanças que vieram com a internet e muitos ainda estão se ajustando a esta nova linguagem de códigos 
e acontecimentos em tempo real.

No que diz respeito aos livros, dificilmente encontraremos pessoas que não possuem algum respeito 
pelas páginas reunidas em torno de um tema, do desenvolvimento de um enredo e sua conclusão. Todavia, os 

1* Doutor em Ciências Humanas e Professor da FaE (Faculdade de Educação)/CBH/UEMG. 
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livros, tal como os jornais, também estão se ajustando às mudanças da “indústria cultural”, da microeletrônica, 
dos softwares e dos espaços. Encontramos muitos livros na internet, no famoso “ciberespaço” ou em mecanis-
mos eletrônicos que podem ser visualizados em vários lugares. Da mesma forma que outrora, emprestamos os 
livros, mas diferentemente de pouco tempo atrás, os enviamos por e-mail ou por uma rede social. Quanto ao 
espaço de reciprocidade e sociabilidade oferecida pelos livros, é sabido o debate sobre a diminuição dos núme-
ros de bibliotecas e livrarias. Debate este que tem alimentado a discussão sobre o fim ou as mudanças do livro.

Por último, ressalta-se o caso das revistas. Tal como os jornais e os livros, elas também passaram por 
mudanças. A indústria cultural não poupou nenhum meio de comunicação. As revistas, como possuem pecu-
liaridades de produção, parecem que se adaptaram da melhor maneira possível ao ciberespaço. Em geral, elas 
são semanais, mensais e anuais. Não é preciso muito para entender que a produção de uma revista temática 
ou variada não necessita dos mesmos cuidados e rápidas respostas como os jornais e a TV. A revista no mun-
do virtual dialoga com o leitor. Suas letras e imagens não palpáveis estão em bytes digitais e o assinante pode 
interagir quando nesta se encontra o som e os movimentos de personagens que dialogam com outros meios. 
Diferentemente dos jornais sua atualização sofre com a pauta e com a escassez de notícias ou temáticas con-
forme a organização da equipe editorial. De todo modo, as revistas estão entre nós. Elas também resistem às 
mudanças do tempo e às modificações estruturais da nuvem do mundo virtual. A peculiaridade da revista garan-
te certa autonomia e vitalidade comercial. Os assinantes ainda insistem na cultura do recebimento semanal do 
exemplar dominical e ainda é perceptível grande resistência entre muitos acerca da leitura em computadores, 
tabletes e celulares. Talvez resida em tais quesitos a sobrevida ou a nova roupagem que tem muitas revistas nos 
dias de hoje. Este é o caso, por exemplo, de revistas já consagradas e que tem um grande apelo comercial como 
as Revistas Veja e a IstoÉ. 

1- mídIa, a CulTuRa dE massa E a INdúsTRIa CulTuRal

No debate em apreço, é impossível negar as evidências de que os meios de comunicação interferem 
nas principais esferas de sociabilidade como a família, a escola, o Estado, a religião, o lazer etc. Guareschi (1993) 
afirma com contundência que chega a ser falsa a afirmação de que a comunicação é o quarto poder. A falsidade 
do argumento reside não na escassez de recursos de poder que tem os meios de comunicação, mas no lugar 
que estes ocupam na sociedade. Para o autor, a comunicação não é o quarto e sim o “primeiro e o mais forte 
dos poderes” (Guareschi, 1993, p. 13). É difícil, na contemporaneidade, duvidar do argumento, já que o poder da 
comunicação, ao contrário de outros poderes, sofreu importantes mudanças na introdução de novas tecnolo-
gias, meios sofisticados de informação, visibilidade e produção de notícias (Kelnner, 2006; Moraes, 2006; Sodré, 
1992, 2002, 2012).

No presente debate, o espaço, a abrangência e a ressonância produzida nos meios de comunicação so-
bre as relações sociais são complexas. Aparentemente, o problema reside é na espetacularização, dramatização, 
glorificação e banalização de fenômenos que tomam outra envergadura nos meios comunicacionais. Mais que 
isso, os meios de comunicação operam em uma cobertura na qual as relações sociais (simples e complexas) têm 
por conteúdo e pretexto a informação e a formação de consensos contrários ao que se entende por verdade. 
Em outras palavras, o discurso dos meios de comunicação reúne em uma mesma esfera de comunicabilidade 
comportamentos, acontecimentos e fatos que se adequam bem a uma determinada categoria de interesse. 
Infelizmente, atores e instituições são coniventes com o “fazer jornalístico” assentado em fatos e momentos 
excepcionais que fazem parte da já conhecida comunicação em massa (Traquina, 2001; Barros, 2014). 
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Essa comunicação em massa, redutora de uma cultura de massa, de uma exploração em massa, de ba-
nalização em massa, revela diversas roupagens, várias vezes denominada de cultura (civilização) do espetáculo 
(Vargas LIosa, 2013), sociedade do espetáculo (Debord, 1997), sociedade midiatizada ou sociedade informati-
zada. O fato comum é que em uma “sociedade globalizada” “a informação e o conhecimento são os insumos 
principais de uma ordem produtiva altamente tecnologizada se convertendo em valor cultural por excelência” 
(Sodré, 2012, p. 24, 25). Esta é a contribuição de Sodré (2012) que em sua abordagem acerca da comunicação 
em uma sociedade da barbárie afirma que “a barbárie ocorre quando sujeito e objeto existem na medida em 
que são comerciáveis, monitorizáveis. O mercado transforma tudo em mercadoria. O sistema econômico, por 
intermédio do mercado, faz da sociedade humana o seu acessório” (Sodré, 2012, p.32). A abordagem marxista 
do autor não deixa de ser instigante, pois a comunicação de massa se assenta especialmente na ideia de que 
o “universal” se apoia “no particularismo de uma tradição cultural europeia, geradora de uma visão de mundo 
reducionista” (Sodré, 2012, p. 33). Esta conjuntura etnocêntrica não é nova, ela apenas se modifica ao sabor dos 
avanços tecnológicos intensificando o crescimento das desigualdades e confundindo o espaço publicitário em 
espaço público. O mercado neste caminho se apodera de significados hegemônicos diminuindo as diferenças 
em prol de uma pseudoliberdade. O “compre ou morra” ganha paradoxalmente mais vida (Sodré, 2012). O con-
sumidor potente participa do espetáculo e o cidadão na plateia se encontra à espera da bola da vez de acordo 
com seu poder aquisitivo e de relacionamento social, 

Todavia, tal como afirma Sodré (2012, p. 36-37), “a euforia tecnomercadológica por parte de estratos 
privilegiados da sociedade faz parte de uma estratégia autolegitimadora, sustentada por discursos acríticos”. O 
mesmo parece sugerir Vargas Llosa (2013) ao denunciar a banalização da cultura em nome do consumo e do 
aparecimento. 

1.1  a CulTuRa, a massa E O POdER

Edgar Morin (1997), em seu livro, “Cultura de massas no século XX”, afirma que o grande desenvolvi-
mento tecnológico vivido no século XX, que chama de “segunda industrialização”, foi muito mais do que transfor-
mações econômicas e revolução tecnológica das forças produtivas. Este período foi “o momento da “industria-
lização do espírito” – que penetrou no interior do homem por meio da mercantilização de bens culturais –; e da 
“segunda colonização da alma”, que passou “a operar com o desenvolvimento técnico voltado unicamente à or-
ganização interior de homens e mulheres, derramando em suas almas mercadorias culturais” (Morin, 1997, 13).

Para Morin (1997), após a Segunda Guerra Mundial - momento no qual emerge a Terceira Cultura (em 
termos anglo-latino, mass culture) - a cultura de massa é produzida segundo as normas padronizadas da fa-
bricação industrial. Neste caso, ela propaga-se pelas técnicas de difusão maciça – a comunicação de massa – e 
destina-se a uma massa social, ou seja, a um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e 
além das estruturas internas da sociedade (classes, famílias etc.):

O termo cultura de massa, como os termos sociedade industrial ou sociedade de massa (mass society) do qual 
ele é o equivalente cultural, privilegia excessivamente um dos núcleos da vida social; as sociedades modernas 
podem ser consideradas não só industriais e maciças, mas também técnicas, burocráticas, capitalistas, de 
classes, burguesas, individualistas... A noção de massa é a priori demasiadamente limitada (Morin, 1997, p. 14).

Morin (1997), em uma concepção mais ampla, considera a cultura como algo que orienta, desenvolve e 
domestica certas virtudes humanas, ao mesmo tempo em que inibe ou proíbe outras, a cultura de massa pode ser 
encarada como parte desse todo, não substituindo as culturas já existentes, mas convivendo com as mesmas. Assim: 
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A cultura de massa é uma cultura: ela constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens concernentes à 
vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e de identificações específicas. Ela se acrescenta à 
cultura nacional, à cultura humanista, à cultura religiosa, e entra em concorrência com estas culturas. (Morin, 
1997, p. 15, 16).

Em tais circunstâncias, o sociólogo francês afirma que as sociedades modernas são policulturais e que, 
portanto, a cultura de massa tem como característica fundamental a capacidade de integrar e desintegrar reali-
dades. Ela é multifuncional, pois ao mesmo tempo em que constrange pode controlar, homogeneizar e interferir 
em outras culturas. Neste sentido, pode corroer valores, costumes, signos e símbolos que já duram por gera-
ções. O seu poder pode se confundir ou mesmo oferecer uma nova roupagem às culturas já existentes.  

a cultura de massa integra e se integra ao mesmo tempo numa realidade policultural; faz-se conter, controlar, 
censurar (pelo estado, pela igreja) e, simultaneamente, tende a corroer, a desagregar as outras culturas. A 
esse título, ela não é absolutamente autônoma: pode embeber-se de cultura nacional, religiosa ou humanista 
e, por sua vez, ela embebe as culturas nacional, religiosa ou humanista. Embora não sendo a única cultura do 
século XX, é a corrente verdadeiramente maciça e nova deste século (Morin, 1997, p. 16).

A partir de tais acepções, Edgar Morin (1997) não se furta em criticar os estudiosos que assumem 
posturas radicais e contrárias à cultura de massa. O seu argumento assenta-se, principalmente, no fato desta 
cultura ter gerado uma relativa democratização dos bens simbólicos, pois até então os bens culturais estavam 
limitados a uma elite. A cultura de massa propiciou que um maior número de pessoas pudessem ter acesso a 
certas manifestações culturais e artísticas.

Tudo parece opor a cultura dos cultos à cultura de massa: qualidade à quantidade, criação à produção, 
espiritualidade ao materialismo, estética à mercadoria, elegância à grosseria, saber à ignorância. Mas antes 
de perguntarmos se a cultura de massa é na realidade como a vê o culto, é preciso nos perguntarmos se 
os valores da ‘alta cultura’ não são dogmáticos, formais, mitificados, se o ‘culto da arte’ não esconde muitas 
vezes um comércio superficial com as obras. Tudo que é inovador sempre se opõe às normas dominantes da 
cultura. Essa observação que vale para a cultura de massa não vale também para a cultura cultivada? (Morin, 
1997, p. 18, 19 – grifos do autor).

A crítica de Morin (1997) à visão elitista de uma cultura superior refere-se em grande parte à concepção 
criada pelos intelectuais frankfurtianos de que a cultura industrializada além de massificar, banalizou e destruiu 
a cultura produzida de forma “espontânea”. Conforme Mauro Wolf (1999) o termo “indústria cultural” foi utilizado 
pela primeira vez por Horkheimer e Adorno na obra Dialética do Iluminismo (iniciado em 1942 e publicado em 
1947), na qual deixaram claro que o objetivo é descrever “a transformação do progresso cultural no seu contrário, 
a partir de análises de fenômenos sociais característicos da sociedade americana, entre os anos 30 e os anos 40” 
(Wolf, 1999, p. 84-85). É nessa mesma obra que os autores utilizaram o termo “cultura de massa”, que só depois 
veio a ser substituído pelo conceito de “indústria cultural”, e neste sentido demonstrar que a “interpretação cor-
rente é a de que se trate de uma cultura que nasce espontaneamente das próprias massas” (Wolf, 1999, p. 85).

Para os teóricos frankfurtianos, o primeiro elemento a ser caracterizado no mundo da indústria cul-
tural, é a uniformização dos homens, ou seja, o aparecimento da “unidade psíquica das massas” (Horkheimer 
& Adorno, 1973). Isto porque, segundo Mauro Wolf (1999, p. 84), “a teoria crítica propõe-se realizar aquilo que 
escapa sempre à sociologia ou que para a sociologia sempre remete, ou seja, uma teoria da sociedade que im-
plique uma avaliação crítica da própria construção científica”.
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Citando Herbert Marcuse, Wolf (1999, p. 84) diz que “os fins específicos da teoria crítica são a organi-
zação de uma vida em que o destino dos indivíduos seja dependente não já do acaso e da cega necessidade de 
incontrolados laços econômicos, mas da realização programada das possibilidades humanas”. De acordo com a 
Teoria Crítica, o mercado de massas impõe estandardização, padronização e organização; os gostos do público 
e as suas necessidades são estereótipos impostos e de baixa qualidade. Nessa concepção, a indústria cultural 
domina os indivíduos e o lucro predomina sobre a cultura. E mais, os indivíduos não são reflexivos, são seres 
atomizados incapazes de tecer críticas a qualquer fenômeno social. Como são incapazes de criticar, os indiví-
duos acabam aceitando como verdadeiro o que a cultura dominante lhes apresenta como realidade.

Para a Teoria Crítica a “individuação” é reduzida à “individualização”, criando uma pseudo-individuali-
dade. Tudo leva a crer que os indivíduos participam de uma grande comunidade. Nesta, valores que lembram 
solidariedade e união fazem-se presentes. O conflito é negado, a propriedade privada aparece como valor fun-
damental a se defender, e os indivíduos não têm consciência que estão divididos em classes diferentes e an-
tagônicas no que se refere aos interesses coletivos e projetos para a sociedade. Pode-se falar, neste caso, que 
estamos nos referindo a uma massa, envernizada por valores de “proximidade e união”.

A massa é um produto social – não uma constante natural; um amálgama obtido com o aproveitamento 
racional dos fatores psicológicos irracionais e não uma comunidade originalmente próxima do indivíduo; 
proporciona aos indivíduos uma ilusão de proximidade e de união. Ora, essa ilusão pressupõe, justamente, 
a atomização, a alienação e a impotência individual. A debilidade objetiva de todos na sociedade moderna 
(...) predispõe cada um, também, para a fragilidade subjetiva, para a capitulação na massa dos seguidores. A 
identificação seja com o coletivo ou com a figura superpoderosa do Chefe, oferece ao indivíduo um substituto 
psicológico para o que na realidade, lhe falta (Horkheimer & Adorno, 1973, p. 87).

É justamente na fragilidade subjetiva dos indivíduos que trabalha a indústria cultural. É preciso preen-
cher o vazio. É necessário criar no imaginário individual a concepção de que vive-se em uma comunidade (um 
imaginário coletivo). Comunidade na qual se desenvolve interações formadoras de significados, regras, normas 
e valores. Ao se encontrar “vinculado” à coletividade os indivíduos “compartilham” sem reservas a sociedade 
(Wolf, 1999). Na realidade, sua subjetividade foi envernizada por um sentimento de coletividade, graças aos 
apelos do consumo, do lucro e do luxo, oriundos da grande indústria da cultura.

Na era da indústria cultural, o indivíduo deixa de decidir autonomamente; o conflito entre impulsos 
e consciência soluciona-se com a adesão acrítica aos valores impostos. (...) À medida que as posições da 
indústria cultural se consolidam e solidificam, mais podem agir sobre as necessidades do consumidor, 
guiando-o e disciplinando-o. (...) A influência da indústria cultural, em todas as suas manifestações, leva-o a 
alterar a própria individualidade (Wolf, 1999, p. 86 e 87).

Nessa óptica, pode-se pensar numa indústria cuja produção cultural é voltada para facilitar a incor-
poração de novos valores. Para alterar em massa a cultura de um povo, faz-se necessário atingir as consciên-
cias individuais. A padronização e a modificação de imagens, textos e sons, no intuito de ficarem mais fáceis, 
banalizadas e sensacionalistas não se dá por acaso. Tudo é elaborado no sentido de facilitar a percepção e o 
entendimento do consumidor. Trabalha-se no intuito de flexibilizar os seus dotes de apreensão e observação 
de mensagens. Dito de outra forma, tudo aparece “mastigado”, de uma forma que a mercadoria possa ser 
consumida rapidamente, sem trabalho, desconforto e desconfiança. Tal como observa Wolf (1999), a indústria 
cultural, no seu novo perfil de cultura, tudo faz para impedir a atividade mental do espectador/consumidor. Esse 
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não deve agir por sua própria consciência: o produto prescreve, prediz todas as reações possíveis: não pelo seu 
contexto objetivo – que desaparece, quando o espectador mal se volta para a faculdade de pensar – mas através 
de símbolos, sinais e signos. Qualquer conexão lógica que exija o mínimo de reflexão, atenção e reação mais 
aprofundada deve ser evitada. 

Para a indústria cultural, o consumidor é soberano. No entanto, é passível de sedução e persuasão. 
Para as elites, verdadeiras “lideranças das massas”, o importante é impulsionar a demanda, a manutenção e 
“conscientização” do público para um determinado produto e, consequentemente, sua venda e consumo. O 
funcionamento dos processos culturais dá-se como na indústria: existem proprietários, trabalhadores e com-
pradores. Estes últimos põem em funcionamento toda máquina cultural; o sistema de toda indústria incorpora 
suas reações, filtra os elementos que lhes interessam e condicionam o consumo. 

Não é por acaso que somos bombardeados por espetáculos televisivos que reproduzem valores em 
massa que muitas vezes são repetidos para melhor fixação na mente do consumidor. Estes espetáculos têm por 
objetivo a produção, ou, pelo menos, a reprodução de muita mediocridade, inércia intelectual, sensacionalismo 
e credulidade que se adequa, tal como nos ensina Adorno (1954) a crenças totalitárias e fascistas, mesmo em 
uma conjuntura na qual tudo leva a crer que a mensagem explícita e visível dos espetáculos carrega conteúdo 
democrático e antitotalitário.

O tipo de mentalidade atual transforma os valores tradicionais em normas de uma estrutura social cada vez 
mais hierárquica e autoritária. É forçoso admitir que esses elementos autoritários acha vam-se presentes 
também na ideologia mais antiga, que, é claro, não expressava totalmente a verdade. Porém a “mensagem” 
de acomodação e obediência irrefletida parece ser hoje dominante e grandemente difundida. Deve-se 
estudar cuidadosamente se os valores man tidos, derivados de ideias religiosas, adquirem significado 
diferente quando separados de sua raiz. Por exemplo, o conceito da “pureza” das mulheres é uma das 
invariáveis da cultura popular. Anteriormen te, este conceito era tratado em termos de um conflito interior 
entre a concupiscência e o interiorizado ideal cristão da castidade; na cultu ra popular atual, entretanto, ele é 
dogmaticamente postulado como um valor de per si. Os rudimentos desse padrão são visíveis em obras do 
passado como Pamela. Aí, no entanto, ele parece um subproduto, ao passo que na cultura popular atual a 
ideia de que somente a “boa moça” se casa e de que precisa casar-se a qualquer custo veio a ser aceita sem 
maiores alusões aos conflitos apresentados por Richardson naquela obra.

Em tais circunstâncias, através das mensagens, imagens e textos que observa, para a teoria crítica, 
o observador é colocado, sem o saber, inconsciente, na situação de absorver indicações, conselhos, ordens e 
proibições. No campo das estratégias, o domínio da indústria cultural vem de longe e têm a seu favor múltiplas 
táticas e mecanismos de controle. Uma delas consiste na criação de estereótipo– que são elementos indispen-
sáveis para organizar e se antecipar as experiências da realidade social. Constituem um instrumento necessário 
de economia de aprendizagem. De acordo com o autor mencionado: 

Algumas das mensagens estereotípicas, dirigidas para pontos particularmente fracos da mentalidade de 
amplos setores da população, poder ser perfeitamente legítimas. No entanto, pode-se dizer imparcialmente 
que as questionáveis lições de moral tais como ‘não se deve procurar a galinha dos ovos de ouro’ acarretam o 
perigo de induzir as pessoas a simplificações mecânicas que dividem o mundo em pequenos compartimentos 
predeterminados (Adorno, 1954, p. 163 e seguinte - Grifo do autor).
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A divisão do conteúdo televisivo, por exemplo, em vários gêneros conduziu ao desenvolvimento de 
formas rígidas, fixas, importantes porque definem o modelo de atitude do espectador. Quanto mais dura e 
complicada é a vida moderna, mais as pessoas se sentem tentadas a agarrar-se a clichês que parecem conferir 
uma certa ordem ao seu mundo privado (inconsciente) e público, que, de outra forma, seria incompreensível, de 
difícil integração e consenso (Adorno, 1954; Wolf, 1999).

A despeito de todas as críticas que sofreram, é inegável que os teóricos da teoria crítica tiveram papel 
fundamental na teorização e crítica à massificação da cultura nas sociedades contemporâneas. Contudo, é pre-
ciso enfatizar que a emergência, desenvolvimento e maturação da indústria cultural tornou-se possível devido 
ao grande avanço tecnológico que perpassou as sociedades modernas. As novas tecnologias e técnicas dos 
meios de comunicação foram desenvolvidas visando a criação de novas necessidades, as quais alimentaram o 
processo de compra/venda e lucros. Morin (1997) diz ainda que a indústria cultural não faz distinção de regimes, 
estando presente tanto em sociedades totalitárias como em sociedades de regimes democráticos.

Pode-se dizer que se há igualmente a preocupação de atingir o maior público possível no sistema privado 
(busca do máximo lucro) e no sistema do Estado (interesse político e ideológico), o sistema privado quer, 
antes de tudo, agradar ao consumidor. Ele fará tudo para recrear, divertir, dentro dos limites da censura. 
O sistema de estado quer convencer, educar: por um lado, tende a propagar uma ideologia que pode 
aborrecer ou irritar, por outro lado, não é estimulado pelo lucro e pode propor valores de ‘alta censura’ 
(palestras científicas, música erudita, obras clássicas). O sistema privado é vivo, porque divertido. Quer 
adaptar sua cultura ao público. O sistema de estado é afetado, forçado. Quer adaptar o público à sua 
cultura. É a alternativa entre a velha governanta deserotizada – Anastácia – e a pin-up que entreabre os 
lábios (Morin, 1997, p. 23).

Outro aspecto apontado pelo autor é o poder da burocratização o qual traz em seu cerne o poder de fil-
trar as ideias criadoras. Todas as acepções criativas são submetidas a rigorosos exames antes mesmo de chega-
rem às mãos daquele que realmente decide. Como na indústria, o que decide, faz em função de considerações 
anônimas – alicerçadas em interesses privados ou públicos –, como a rentabilidade eventual do assunto propos-
to (iniciativa privada) ou sua oportunidade política (Estado). O passo seguinte é seguir os rumos burocráticos: as 
decisões são repassadas para as mãos de técnicos que submetem o material às suas próprias manipulações e 
técnicas de convencimento. De acordo com Morin (1997, p. 25 - grifo do autor): “em um e outro sistema, o ‘poder 
cultural’, aquele do autor da canção, do artigo, do projeto de filme, da ideia radiofônica se encontra imprensado 
entre o poder burocrático e o poder técnico”.

Morin (1997) aparentemente concorda com a Teoria Crítica quando afirma que “a indústria cultural per-
segue a demonstração à sua maneira, padronizando os grandes temas romanescos, fazendo clichês dos arqué-
tipos em estereótipos” (Morin, 1997, p. 26). Em contrapartida, chama atenção para a importância de manter-se 
um espaço para a originalidade, sem a qual não seria possível a sobrevivência da indústria cultural. 

Em determinado momento precisa-se de mais, precisa-se da invenção. É aqui que a produção não chega 
a abafar a criação, que a burocracia é obrigada a procurar a invenção, que o padrão se detém para ser 
aperfeiçoado pela originalidade. (...) a criação cultural não pode ser totalmente integrada num sistema de 
produção industrial. Daí um certo número de consequências: por um lado, contratendência à descentralização 
e à concorrência, por outro lado, tendência à autonomia relativa da criação no seio da produção. (...) A 
concentração em um só jornal, uma só emissora de rádio, um só organismo de produção cinematográfica 
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contradiz demais as necessidades de variedade e de individualidade, a flexibilidade mínima de jogo que é 
vitalmente necessária à indústria cultural (Morin, 1997, p. 26 e 27).

No caminho aberto por Morin (1997), é possível pensar que o poder que perpassa os meios de comu-
nicação de massa chega a ser incomensurável. Não ao acaso, Thompson (1995) defende que a comunicação de 
massa é uma produção institucionalizada de difusão generalizada de formas simbólicas mediante a fixação e 
transmissão de informações e conteúdos simbólicos que atingem um grande número de pessoas, o que está 
diretamente ligado ao desenvolvimento dos fenômenos culturais.

2  A “MIDIAçãO”

Não há dúvida que a comunicação de massa é uma questão de tecnologia, de mecanismos poderosos 
de produção e de transmissão, mas é também uma questão de formas simbólicas, de expressões significativas 
de vários tipos que são produzidas, transmitidas e recebidas por meio de tecnologias desenvolvidas pela indús-
tria da mídia. “É neste sentido que falo em midiação da cultura moderna” (Thompson, 1995, p. 167). 

A emergência e o desenvolvimento da comunicação de massa podem ser vistos como uma transforma-
ção fundamental e contínua das maneiras como as formas simbólicas são produzidas e circulam nas sociedades 
modernas. Para o autor, o que define nossa cultura como “moderna” é o fato de que a produção e a circulação 
das formas simbólicas tornaram-se desde o final do século XV, cada vez mais, e de uma forma irresistível, parte 
de um processo de mercantilização e transmissão que é, agora, de caráter global.

A primeira característica da comunicação de massa é que ela envolve certos meios técnicos e institucionais 
de produção e de difusão. (...) O desenvolvimento das ‘indústrias da mídia’ (...) tornou possível a produção e a 
difusão generalizada das formas simbólicas (Thompson, 1995, p. 32-33). 

O processo de comunicação que atinge as massas envolve, entretanto, muito mais que os meios técni-
cos de difusão das formas simbólicas. Com os meios técnicos disponíveis no mercado é possível invadir o espa-
ço privado dos consumidores, associar às formas simbólicas valores econômicos e vendê-las como significados 
e valores que podem de certa maneira preencher o vazio da condição humana. Para o autor, a mercantilização 
– a segunda característica da comunicação de massa –, é um tipo peculiar de valorização das formas simbólicas 
intensificadas pelos meios de comunicação.

A valorização simbólica, contudo, não é harmoniosa. No campo simbólico, as relações de poder en-
volvem processos de negociação. Nesse quadro, tal como a valorização econômica, a valorização simbólica é 
conflituosa. Com a crescente mercantilização das formas simbólicas e sua incorporação às instituições de comu-
nicação de massa (verdadeiras empresas voltadas ao ganho monetário), a maioria dos conflitos de valorização 
econômica tem lugar dentro de um referencial institucional compreendido por organizações de mídia. Essas 
organizações estão rotineiramente interessadas na valoração econômica de formas simbólicas e na resolução 
de conflitos desenvolvidos nesta arena. 

Thompson (1995) assevera que este processo é ainda mais complexo, já que muitas vezes está relacio-
nado a prestígio, reconhecimento, tradição e valores humanos. Tudo isso porque a aquisição de valor simbólico, 
quando atribuído por outros ou quando derivado do prestígio acumulado por seu produtor, pode aumentar 
o valor econômico de um bem. Um exemplo seria a compra de uma determinada mercadoria, simplesmente 
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porque está associada a uma boa marca, a uma campanha beneficente ou coisas parecidas. Obviamente, pode 
ocorrer o contrário. O importante a frisar é quando ocorre justamente a combinação das duas valorações, a qual 
representa o que pode ser descrito como valorização cruzada – isto é, o uso do valor simbólico como um meio 
para aumentar ou diminuir o valor econômico e vice-versa. A valoração cruzada é parte essencial da estratégia 
empregada pelos anunciantes quando usam estrelas de cinema famosas, “celebridades”, astros populares ou 
figuras públicas como formas de promover produtos específicos: o objetivo é aumentar as vendas por asso-
ciação, isto é, aumentar o valor econômico de um produto associando sua imagem a uma figura de alto “valor 
simbólico”, mesmo que não haja uma conexão necessária entre os dois.

A terceira característica da comunicação de massa apontada pelo autor é que ela “estabelece uma 
dissociação estrutural entre a produção das formas simbólicas e a sua recepção. (...) Os bens simbólicos são 
produzidos em um contexto ou conjunto de contextos (as instituições que formam as indústrias da mídia) e 
transmitidos para receptores localizados em contextos distantes e diversos (tais como diferentes residências 
domésticas)” (Thompson, 1995, p. 34). Ademais, o fluxo de mensagens é predominantemente de sentido único 
e atinge de forma homogênea e parcial os consumidores. Para Thompson, ele é estruturado, e a capacidade de 
intervenção e/ou contribuição dos receptores é muito restrita.

Uma quarta característica é a “extensão da disponibilidade das formas simbólicas no tempo e no espa-
ço. (...) Uma vez que a mídia estabelece uma separação entre os contextos de produção e os contextos de recep-
ção, as mensagens mediadas se tornam disponíveis em contextos os mais remotos e distantes dos contextos 
em que as mensagens foram originalmente produzidas” (Thompson, 1995, p. 34). A ampliação dessa disponibi-
lidade das formas simbólicas tornou-se de tal maneira pronunciada e rotineira que é entendida como se fosse 
um fenômeno natural na sociedade, a despeito de seu caráter significativo e penetrante. Tudo isso significa que 
o acesso às informações não sofre mais os limites de tempo e espaço. Sabemos que elas podem navegar em 
fibras óticas em uma rapidez nunca antes previstas ou esperadas.

A esta questão associa-se a quinta característica da comunicação de massa, que “implica a circulação 
pública das formas simbólicas. Os produtos da mídia são disponíveis, em princípio, a uma pluralidade de des-
tinatários. Eles são produzidos em múltiplas cópias ou transmitidos para uma multiplicidade de receptores e 
permanecem disponíveis a quem quer que tenha os meios técnicos, as habilidades e os recursos para adquiri-
-los” (Thompson, 1995, p. 35). Essa característica levanta toda a problemática acerca da democratização das 
informações. Em que medida é possível fornecer aos cidadãos receptores as informações necessárias ao seu 
dia a dia. É possível, no mesmo caminho, afirmar que os produtos oriundos da comunicação chegam somente 
às elites ou a determinadas classes. Infelizmente, escapa de nossas reflexões tais respostas, contudo, é impor-
tante chamar atenção não apenas para os receptores, mas para os atores que têm o poder de agenda, ou seja, 
o poder de apontar o que deve transformar-se sem informação ou não.

No que se refere a questão do receptor, Thompson (1995) destaca que a produção das formas simbóli-
cas, bem como sua recepção, envolve o uso dos recursos disponíveis a cada um. Por isso, ela envolve a questão 
do poder, o qual define como a capacidade do ator em agir conforme os seus interesses e objetivos. Tais atores 
estão em interação e não são atomizados, por isso manipulam e utilizam os recursos disponíveis. Obviamente, o 
seu espaço de movimento e de liberdade dependem da posição que ocupa dentro de um campo ou instituição. 



136

Quando as relações de poder são estabelecidas de forma assimétrica, remete-se a uma situação de dominação. 
Nas palavras de Thompson (1995, p. 21): “entendido assim de modo genérico, o poder é um fenômeno social 
penetrante, característico de diferentes tipos de ação e de encontro, desde as ações reconhecidamente políticas 
dos funcionários públicos até os encontros mais prosaicos entre indivíduos na rua”. 

A partir desse princípio, Thompson (1995) distingue, analiticamente, quatro tipos principais de poder, 
que refletem os diferentes tipos de atividades e recursos que ocupam os seres humanos: o primeiro é o poder 
econômico que “provêm da atividade humana produtiva, isto é, atividade relacionada com a provisão dos meios 
de subsistência por meio da extração da matéria-prima e de sua transformação em bens que podem ser consu-
midos ou trocados no mercado” (Thompson, 1995, p. 22). A influência de autores como Marx e Engels é flagrante 
neste conceito, já que o autor percebe a importância dos recursos materiais e financeiros gerados através do 
trabalho, que podem, por sua vez, ser acumulados por indivíduos e instituições no intuito de expandir sua ativi-
dade produtiva, aumentando, assim, seu poder econômico.

O segundo poder, delineado por Thompson (1995) é o poder político o qual deriva da atividade de coor-
denação dos indivíduos e da regulamentação dos padrões de sua interação. Todas as organizações implicam 
algum grau de coordenação e de regulamentação e, por isso também possuem um certo grau de poder político. 
O autor ressalta ainda que é possível identificar uma gama de instituições dedicadas a estas atividades e que 
elas são desempenhadas de forma relativamente centralizada dentro de um território “mais ou menos circuns-
crito”. Vale mencionar que tais instituições abrangem o Estado. 

Na trajetória de Max Weber, Thompson (1995) assevera que a capacidade do Estado de exercer a auto-
ridade geralmente depende de sua capacidade de exercer as duas outras formas de poder: o poder coercitivo 
e o simbólico. O primeiro “implica o uso ou a ameaça da força física para subjugar ou conquistar um oponente” 
(Thompson, 1995, p. 23). Trata-se do uso legítimo da violência, que comporta o perigo de mutilar ou mesmo 
destruir o adversário. A forma legítima - já há muito destacada por Weber (1963) - é o poder coercitivo dos mi-
litares que, inegavelmente, desempenham importante papel na manutenção de territórios e da ordem interna 
de uma nação.

No que se refere ao poder cultural ou simbólico Thompson (1995) afirma que este “nasce na atividade 
de produção, transmissão e recepção do significado das formas simbólicas” (Thompson, 1995, p. 24), e que 
utiliza-se dos meios de informação e comunicação para realizar ações que possam intervir no curso dos aconte-
cimentos com as mais diversas consequências. A atividade simbólica é também uma característica penetrante 
da vida social e é exercida por uma grande variedade de instituições, conforme o interesse de cada uma delas. 
Neste caso, não é exagero afirmar que a cultura, como forma simbólica contextualizada, pode ser produzida, 
transformada, modificada ou colocada em xeque por atores ou instituições que tem poder de agenda. A co-
municação em massa tem favorecido este fenômeno, a ponto de alguns autores acharem que tal comunicação 
pode colocar em xeque regimes democráticos (Sartori, 2001).

3  CONClusÃO

Não restam dúvida de que os meios de comunicação de massa são mecanismos poderosos. A TV, o 
rádio, os aplicativos de informação, os livros, as revistas, os jornais e tudo mais que leva à produção e a in-
formação ao outro interferem decisivamente nas esferas de sociabilidade, notadamente a família, a escola, a 
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religião, a política etc. Tais esferas são exemplos claros das mudanças hodiernas e da interferência dos meios 
de comunicação em massa. A presença desses meios é incontestável, dado que são onipresentes e, dificilmente, 
por coerção ou necessidade ficamos sem a presença e o uso deles.

O artigo em apreço tratou de descrever o alcance, o poder de mudança e a capacidade de interferência 
na vida social propiciada pelos meios de comunicação. A cultura, notadamente a de massa, provavelmente é o 
terreno privilegiado para a democratização de mensagens e informações. Todavia, é nessa cultura - já massifi-
cada - que percebemos o conflito, a presença de discursos (não)hegemônicos, campos de disputa, relações de 
resistência, poder e consentimento. Novos atores aparecem nesse cenário sempre conturbado e novas configu-
rações de relações ganham vida, apesar de efêmeras e, por vezes, inverídicas. 

De todo modo, os meios e comunicação são utilizados ostensivamente. Os mais poderosos ganham na 
corrida das novas tecnologias, o que não impede que os discursos recalcitrantes interfiram nas esferas simbó-
licas do poder. Mas é fato que os meios de comunicação auxiliaram no que foi chamado de terceira revolução 
industrial do trabalho e que estão liderando o que vem sendo chamado de quarta revolução do trabalho infor-
macional. Essa, tem por base vários mecanismos sofisticados de meios comunicacionais, também se assenta 
na realidade virtual, na inteligência artificial, em redes sociais, na robótica e no abandono de velhas formas de 
comunicação. A virtualidade aparece como núcleo e como armazenador de informações. Tais metamorfoses 
no mundo do trabalho, da informática, da política e da cultura não deixam, contudo, de produzir a alienação, 
a coisificação, a perda de sentido, e significados. A complexidade dos acontecimentos comporta velocidades e 
tecnologias extraordinárias e, por certo, ainda vimos muito pouco do que essas mudanças são capazes. 

Finalmente, é preciso destacar que o mass media vem interferindo com força nas relações de poder, 
na concepção de tempo, na ideia de espaço e na soberania estatal. Não ao acaso apareceram as famosas fake 
news que, não raro, desnorteiam pessoas, plantam dúvidas, semeiam discórdias, modificam valores e colocam 
em xeque poderes constituídos. A comunicação, perpassada pela mentira, confunde autoridades, situação e 
oposição perdem referenciais, países são detonados e as sociedades são colocadas em anomia, divergências, 
confusões e conflitos diários. A comunicação, alimentada por dados não aceitáveis e inverídicos coloca socieda-
des inteiras em pura ansiedade coletiva retirando aos poucos o equilíbrio que, por natureza é precário e incerto. 
Não encontramos saída para esse problema em curto, médio ou longo prazo, a cultura de massa é forjada sobre 
a corda bamba do equilibrista em espetáculo, restando aos mortais a torcida para que ela não cai nem para um 
lado e nem para outro.
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GErAld ford E HEnrY KiSSinGEr: um diÁloGo ESTrATÉGico nEcESSÁrio 
PArA A formAÇÃo dA noVA ordEm mundiAl

Rafael Tallarico1 

Taynara Martins Silva Resende2

REsumO: O grande líder se notabiliza por atender às necessidades de seu país no seu tempo, deixando um lega-
do positivo para as gerações vindouras. Não deve prevalecer o poder em si mesmo, sem o objetivo de melhorar 
a condição humana. O diálogo político-diplomático entre o presidente Ford e o diplomata Henry Kissinger res-
saltou a importância da construção de uma ordem internacional que visa atingir a paz entre as nações através 
do consenso, se primando sempre pelo ideal democrático a guiar as políticas, principalmente no Ocidente, Casa 
da Liberdade e da evolução deste Conceito Filosófico. 

PalavRas- ChavE: Governo Ford. Vietnã. Liderança. Democracia.

A liderança de um país implica no compromisso do atendimento do interesse nacional, mas voltado 
para o bem da humanidade. O caráter de um estadista é avaliado pela História, que o julgará conforme o mérito 
de suas ações. Como assevera Henry Kissinger, “a História não perdoa o fracasso”. 

Os Estados Unidos da América do Norte depois da II Guerra Mundial (1939-1945) se colocou como o 
centro financeiro do mundo, em substituição à Inglaterra. A liquidez do sistema monetário internacional passou, 
desde então, a ser garantida pelos EUA. A segurança militar do mundo livre, principalmente do ocidente, foi 
também afiançada pelo “guarda chuva” logístico do exército norte americano. 

A Guerra Fria3, que se traduziu em um conflito militar, econômico, ideológico, político e tecnológico en-
tre os Estados Unidos da América do Norte e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas bipolarizou a geopolí-
tica mundial. Foi uma disputa entre o ocidente democrático, conhecedor e garantidor do conceito de liberdade, 
e o leste comunista, assentado na centralização planificada da economia e no partidarismo monolítico. 

Em agosto de 1945, o presidente norte americano Truman4 autorizou o lançamento da bomba atômica 
sob o Japão, apressando o desfecho da II Guerra Mundial, mais especificamente no Pacífico. O número de baixas 

1 O autor é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito e Justiça  e Doutorando em Plane-
jamento Constitucional Estratégico pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor de Direito Internacional Público, Direito Econômi-
co, Hermenêutica e Argumentação e Direito Empresarial (Títulos de Crédito e Falência) nas Faculdades Asa de Brumadinho/MG e de Sabará/
MG. É estagiário docente na disciplina Ordem Mundial no Pensamento Diplomático do Dr. Henry Kissinger na Faculdade de Direito da UFMG.

2 A autora é graduanda do 10º Período da Universidade de Uberaba/MG.
3 “No mundo da Guerra Fria , os conceitos tradicionais de poder sofreram forte modificação. Em grande parte da história, a síntese de for-
ças militares , políticas e econômicas foi em geral simétrica. No período da Guerra Fria, os vários elementos do poder se de compuseram. 
A ex- União Soviética  era uma superpotência militar e, ao mesmo tempo, um nanico econômico. Um país podia, também, ser um gigante 
econômico e militarmente irrelevante, caso do Japão.” (KISSINGER, Henry. Diplomacia. Editora Saraiva. São Paulo:2012, pg. 07) 
4 “Voltando rapidamente à familiar área acadêmica , perguntei a Truman por qual decisão de política externa ele mais gostaria de ser lembra-
do. Não hesitou . “Nós derrotamos completamente os nossos inimigos e fizemos com que se rendessem”, ele observou. “Depois, ajudamos a 
se recuperarem,  a tornarem-se democráticos e a unirem-se novamente à comunidade das nações.  Só os Estados Unidos poderiam ter feito 
isso. “ Ele caminhou comigo pelas ruas de Independece , até a casa simples onde morava, para que eu pudesse conhecer Bess, sua esposa.”  
(KISSINGER, Henry. Diplomacia. Editora Saraiva. São Paulo:2012, pg. 383)
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americanas calculadas, no caso de uma invasão convencional no Japão, teria chegado na casa dos milhões. O 
custo humano e político seria altíssimo para uma nação já bastante desgastada por anos de guerra. 

As bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki foram também avisos à URSS do perigo de se 
lançar em uma aventura de invasão da Europa Ocidental. Os EUA mantiveram o monopólio atômico de 1945 
a 1949. A URSS somente conseguiu realizar seu primeiro teste atômico quatro anos depois do fim da II Guerra 
Mundial. 

Segundo o entendimento de Henry Kissinger, estes quatro anos de monopólio atômico dos EUA, po-
deriam ter sido aproveitados para o impedimento da concretização da Guerra Fria5. Os EUA tinham condições 
militares e logísticas para imporem sua superioridade ideológica, qual seja, a capitalista com viés democrático. 
Todavia a geopolítica impõe estratégias que devem ser consideradas em longo prazo. 

O lançamento das bombas atômicas no Japão, em agosto de 1945, foi “aceito” pela sociedade inter-
nacional em razão dos horrores perpetrados pelos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) nos seis anos do 
conflito mundial. Os EUA consideraram muito o que ocorreu em Pearl Habour em 1941. 

As nações do Eixo impuseram ao mundo um sofrimento nunca visto anteriormente. Lançar a bomba 
atômica sob a URSS (que foi aliada dos EUA e da Inglaterra na II Guerra Mundial) poderia se traduzir em um “não 
perdão” infinito pela História. Os EUA não queriam correr este risco, qual seja, de serem considerados pelas 
gerações vindouras como vilões da própria História. 

A Grande Nação do Oeste buscou o estabelecimento da paz. Prova robusta desta atitude foi a criação 
da Organização das Nações Unidas, pelo presidente Truman, através da Carta de São Francisco de 1945. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem como objetivo manter a ordem e a paz em nível interna-
cional. Ela possuí uma Assembléia Geral, que envolve a maioria absoluta das nações, cada qual com direito de 
voto, um Conselho de Segurança (formado por EUA, Rússia, China, Inglaterra e França) e um Secretário Geral, 
que conduz o andamento da referida Organização. 

A ONU está sediada em Nova York. 

Os EUA, nação mais democrática do mundo, sedia desde 1945 a ONU. É o país que mais contribui para 
o orçamento da Organização. Desta forma, seus princípios políticos em muito influenciam a ONU, em que pese 
o poder de veto dos demais membros do Conselho de Segurança (Rússia, China, Inglaterra e França). 

A criação da ONU não foi páreo para o desenrolar da corrida armamentista entre a URSS e os EUA. O 
conceito de soberania não é ultrapassado por qualquer arranjo internacional. Em que pese após o término do 
conflito mundial ter-se buscado um consenso na política mundial, a relação de coordenação entre as nações 
tem como condição a soberania. Daí se conclui que os precedentes internacionais são sempre ditados pelas 
nações mais fortes, em nível principalmente econômico e militar.

5 “A crença de que a União Soviética estava a fim de uma guerra geral revelava a extraordinária perda de contato com as verdadeiras relações 
de poder. Stalin não buscava um pretexto para começar para começar a guerra  geral; muito mais a queria evitar. Se buscasse um confronto, 
havia pretextos suficientes na Europa ou nas ações militares já em curso na Coréia. Não surpreende que, em nenhum estágio da guerra, a 
União soviética tenha ameaçado interferir ou tentar qualquer ação militar. Nada havia de aventureiro inconseqüente no caráter cauteloso e 
desconfiado de Stalin; ele sempre preferiu a ação sub - reptícia e indireta a uma confrontação propriamente dita, e teve especial cuidado em 
evitar o risco de uma guerra com os Estados Unidos  - com toda a razão. Co a disparidade nuclear entre os dois lados, era a União soviética 
que tinha tudo a perder numa guerra geral.” (KISSINGER, Henry. Diplomacia. Editora Saraiva. São Paulo:2012, pg. 444)  
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Em 1950 o presidente norte americano Truman teve de enfrentar o conflito na Coréia. Os EUA6 assumi-
ram o compromisso de defesa do sul da península. O que ocorreu, na verdade, foi uma “guerra por procuração”. 
Os EUA enfrentavam indiretamente a URSS. A China chegou a enviar aviões e soldados para o auxilio da Coréia 
do Norte, que se alinhou ao bloco socialista. 

Os horrores da Guerra da Coréia7 até hoje não são totalmente conhecidos. As cicatrizes do conflito até 
os dias atuais não foram superadas. A Coréia se dividiu em Coréia do Norte (socialista) e Coréia do Sul (capitalis-
ta). Uma “cortina de ferro” foi construída dentro da nação coreana a partir de 1953. 

Os EUA, desde o armistício da Guerra da Coréia em 1953, faz a segurança militar da fronteira da Coréia 
do Sul com a Coréia do Norte, no conhecido “Paralelo 38”. É uma área de extrema tensão, em que pese as con-
tínuas tentativas de dissuasão através da diplomacia. 

A Coréia do Norte, desde 1953 serve como um álibi para a Rússia e a China fazerem um peso na presen-
ça norte americana no sudeste asiático. É um equilíbrio de forças, porém alicerçado atualmente em um arsenal 
atômico que pode trazer graves conseqüências para ordem mundial. Às vezes parece que a Guerra Fria não 
terminou, mas apenas tomou novas feições. 

O presidente Truman foi sucedido como mandatário dos EUA pelo General Eisenhower. Este militar, 
que foi o comandante do Dia “D”, no qual ocorreu o desembarque aliado nas praias da Normandia, tinha a cons-
ciência de que o conflito atômico entre os EUA e a URSS acabaria em extermínio total do planeta, ou seja, não 
teria vencedores. Uma aproximação diplomática mais eficaz junto à URSS foi colocada em prática. 

O premiê soviético Kruschev8 visitou os Estados Unidos durante o governo de Eisenhower. Incidentes 
militares ocorreram, mas um convívio entre as superpotências foi estabelecido. 

O presidente Kennedy9 assumiu em 1960, com uma mentalidade diferente de apresentação e condu-
ção da diplomacia internacional norte americana. Kennedy10 queria uma interdependência entre os EUA e a 
Europa, afastando cada vez mais a ameaça soviética sob o Velho Mundo. Todavia não teve perspicácia suficiente 
para impedir o estabelecimento de uma ditadura comunista na ilha caribenha de Cuba. 

6 “Embora tivesse argumentos geopolíticos a favor da intervenção na Coréia, Truman apelou ao povo americano com base nos valores es-
senciais, tornando a intervenção uma defesa de princípios universais, não dos interesses dos americanos. “uma volta á regra da força nas 
questões internacionais teria efeitos desastrosos. Os Estados Unidos preservarão a regra da lei.”. Defender princípios e não interesses, a lei, 
não a força, tem sido quase sacrossanto na racionalização americana do emprego de forças militares, das duas guerras mundiais á escalada 
no Vietnã, em 1965, e á guerra do golfo, em 1991.” (KISSINGER, Henry. Diplomacia. Editora Saraiva. São Paulo: 2012, pg. 453)
7 “Desse modo, a Guerra da Coréia nasceu de um duplo mau -  entendido: os comunistas , avaliando na região em termos de interesses  
americanos, não acharam plausível haver a resistência na ponta de uma península, quando se concedera quase toda Ásia aos comunistas; 
os estados Unidos, analisando em termos de princípios, deram menos importância ao valor geopolítico da Coréia – publicamente despre-
zado pelos estrategistas americanos  - que o simbolismo de se deixar sem oposição a agressão comunista.” (KISSINGER, Henry. Diplomacia. 
Editora Saraiva. São Paulo: 2012, pg. 433)  
8 “A suavidade da reação de Eisenhower deveu-se, em parte, à sua avaliação de Kruschev, a quem ele ainda considerava, com a maioria dos 
outros líderes americanos, a melhor esperança de paz do Ocidente...” (KISSINGER, Henry. Diplomacia. Editora Saraiva. São Paulo: 2012, pg. 527)   
9 “Nos EUA, a divisória entre o novo e o antigo estilos políticos coincide, mais ou menos, com advento do governo Kennedy. Um jovem 
Senador não provado chegou a presidente pela eloqüência e pela habilidade em explorar o mundo relativamente novo da televisão. A pre-
sidência de John F. Kennedy foi muito breve para fazê-lo escolher entre o heroísmo e o estrelismo, o mesmo para dar-lhe consciência dessa 
opção. Kennedy conseguiu trilhar ambos os caminhos e, assim, sem intenção, comprometeu o mandato de seu sucessores imediatos, que 
caíram na ilusão de que a escolha não era necessária. (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. 
Rio de Janeiro: 2001, pg.29)”. 
10 “Em 4 de julho de 1962, Kennedy fez a grandiosa declaração de Interdependência entre os Estados Unidos  e uma Europa Unida. A Europa, 
política e economicamente integrada, seria um sócio igual aos Estados Unidos nas responsabilidades e obrigações da liderança mundial...” 
(KISSINGER, Henry. Diplomacia. Editora Saraiva. 2012: São Paulo, pg. 565)
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Em 1962 ocorreu a Crise dos Mísseis de Cuba. O mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Ken-
nedy agiu diplomaticamente e conseguiu evitar a deflagração de uma guerra atômica. Entrementes, teve um 
peso político e estratégico muito grande, pois os EUA, para se verem livres definitivamente de mísseis para ele 
apontados desde Cuba, foi obrigado a assumir o compromisso de não invadir a referida ilha caribenha. Até 1991 
os EUA tiveram de conviver com agentes da KGB e soldados soviéticos a pouco mais de 100 km no Estado da 
Flórida. Fidel Castro se tornou a vitrine do partidarismo monolítico socialista no continente americano e muito 
atribulou a política de nações latino americanas ao longo de quase 50 anos. Atualmente, seus famigerados her-
deiros políticos, ainda tentam dar operacionalidade ao mofo de seu legado. 

Os EUA, durante o governo Kennedy, assumiram o compromisso de defesa do sul do Vietnã, para evitar 
que toda nação vietnamita caísse nas mãos da URSS. Os Estados Unidos estavam entrando em um verdadeiro 
pântano, do qual somente sairiam em 1975, no governo de Gerald Ford. 

O assassinato de Kennedy em Dallas em novembro de 1963 provocou a subida de seu vice, Lyndon 
Jonhson11 a presidência dos EUA. Este último ao assumir como alto mandatário da nação norte americana, arre-
feceu o compromisso de defesa do sul do Vietnã. Milhares de jovens norte americanos foram enviados para as 
selvas do Vietnã. Centenas de milhares morreram na defesa moral da democracia de viés americano. 

O desgaste do governo Johnson com a defesa do Vietnã do Sul não permitiu que o referido presidente 
se reelegesse para um segundo mandato. Assumiu Richard Nixon, com a promessa de tirar os EUA do Vietnã, 
fazendo assim a garotada voltar para a casa. 

Henry Kissinger12 assumiu como Secretário de Estado dos EUA em 1968 e continuou a sê-lo durante o 
governo Nixon. Sempre teve o pensamento de que os EUA deveriam ter uma “saída honrosa” do Vietnã. Segun-
do este diplomata, uma “fuga” do Vietnã tornaria os EUA muito vulnerável a futuras manobras de nações hostis 
ao Ocidente. 

O governo Nixon se protagonizou pela busca de uma Détente13 junto à URSS. E na década de 70, o refe-
rido projeto se concretizou. Cada superpotência respeitava o espaço de influência da outra e os atritos militares 
e tecnológicos tomaram vestes que implicavam em um constante diálogo diplomático. 

11 “Lyndon Johnson, bem fundado na política tradicional, despedaçou-se na busca da adulação que Kennedy despertava, inalcançável a um 
presidente da geração de Johnson. Imortalizado por sua morte súbita, Kennedy ficou, para seus admiradores, como a incorporação do so-
nho feito herança. A tentativa infrutífera de Johnson de desempenhar o mesmo papel atraiu-o para a sôfrega busca de aprovação daqueles 
que não o aceitavam. (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. Rio de Janeiro: 2001, pg.29)”.
12 “Durante cinco e meio tumultuados anos, tive a honra de servir ao país, inicialmente como assessor de Segurança Nacional e depois como 
Secretário de Estado do presidente Richard M. Nixon. Fui então convidado a continuar no governo pelo presidente Gerald R. Ford.” (KISSIN-
GER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. Rio de Janeiro: 2001, pg.13).
13 “Se Harry Truman foi o arquiteto das instituições essenciais que ganharam a Guerra Fria, e Ronald Reagan deu um impulso que arrematou 
essa guerra, Richard Nixon foi a figura responsável pela junta de articulação no período intermediário. Foi durante sua presidência que 
as principais linhas da política americana para as duas últimas décadas da Guerra Fria foram colocadas lado a lado com o desenredar da 
tragédia do Vietam.

No final da presidência de Nixon, os EUA tinham retirado suas forças do Vietam em termos honrosos. Ameaça do bloqueio soviético, que 
pendia sobre Berlim há 25 anos, terminou com a URSS garantindo acesso à sitiada cidade. Começou o processo de limitação de armas estra-
tégicas com a URSS. A China voltou à diplomacia das grandes potências, essencialmente ao nosso lado, fato que modificou a posição geopo-
lítica de Moscou da noite para o dia, porque consolidou uma colisão tácita de todas as principais potências do mundo contra ela. Uma guerra 
no Oriente Médio foi sobrepujada, e as posições soviéticas, política e estratégica, eram cada vez mais erodidas com o passar do tempo. Um 
processo de paz entre Israel e seus vizinhos árabes patrocinado pelos EUA, trilhava bom caminho. Provavelmente, o mais duradouro tributo 
ao legado de Nixon é que os relacionamentos e as estratégias iniciados durante sua presidência embasaram a política externa de todos os 
seus sucessores, até o momento em que escrevo este livro. (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade 
Editora. Rio de Janeiro: 2001, pg.93)”. 
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O Presidente norte americano Nixon e o Secretário Geral do PC da URSS, Brejnev, cultivaram uma sim-
patia e consenso em política internacional que conduziu à redução de mísseis estratégicos na Europa. 

Uma cooperação em nível espacial foi realizada entre os EUA e a URSS durante o período da Détente. 
Cada potência dominava o seu respectivo espaço e respeitava a do outro. Parecia que havia ocorrido uma bo-
nança para o bloco soviético, que até mesmo teve o reconhecimento da incorporação dos países bálticos ao 
território da URSS. Henry Kissinger sabia que o tempo de duração do monolítico estatal partidarismo soviético 
não iria durar por muitas décadas. 

Cabe ressaltar a paciência estratégica que a diplomacia norte americana passou a ter a partir de 1946 
com o rival soviético, até que este se erodisse internamente, o que veio acontecer definitivamente entre 1989 
e 1991. 

A construção do Muro de Berlim em 1961 fez surgir a questão de uma eventual passividade americana 
com o atrevimento soviético. Todavia, como bem enfatiza Henry Kissinger, a diplomacia é como um jogo de xa-
drez que exige estratégia e paciência. O referido Muro acabou sendo um instrumento definitivo para evitar um 
conflito armado entre americanos e soviéticos dentro de Berlim, o que poderia conduzir a uma terceira guerra 
mundial, em solo europeu. 

Ademais, o Muro de Berlim demonstrou para o mundo a falácia do regime político e do sistema econô-
mico soviético, que dependia de cercas de arame farpado e muros para garantir sua tão propagada efetividade. 
Acabou sendo uma “contrapropaganda”. 

Passados 28 anos de sua brutal construção, o Muro de Berlim caiu em novembro de 1989 e a Alemanha 
Oriental desapareceu em 1990, dando lugar à unificação alemã. 

Como bem elucida o pensamento diplomático de Henry Kissinger, a diplomacia é um jogo que requer 
paciência. 

Em 1973 ocorreu o escândalo do Watergate14. O presidente Nixon renunciou e o vice, muito acidental, 
Gerald Ford15, assumiu a presidência dos EUA. 

14 “O ritmo acelerado da história tende a obliterar a memória. Até nós que, de dentro, vimos a desintegração do governo Nixon, temos di-
ficuldade em refazer o clima de desespero da presidência que ruía e o quadro de naufrágio causado pelas intermináveis acusações de má 
conduta, pela hostilidade passional da mídia e pela guerra aberta entre o executivo e o legislativo.

No duplo papel de assessor de segurança nacional e de secretário de estado, meu pesadelo constante, à medida que Watergate ganhava 
aceleração, era que, de repente, algum adversário estrangeiro resolvesse testar o que restava da autoridade de Nixon, e descobrisse que 
o rei estava nu. 

(...) 

Na medida em que o processo de impeachment tomou impulso, a conduta pessoal de Nixon espelhava o declínio político. Ele continuava à 
frente das várias questões de política externa e não se furtava a tomar decisões importantes. Porém, com o passar do tempo, Watergate foi 
absorvendo, mais e mais, seu patrimônio intelectual e emocional... (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. Univer-
Cidade Editora .Rio de Janeiro: 2001, pg.18)”. 
15 “A manhã no dia 09 de agosto de 1974 testemunhou um dos mais dramáticos momentos da história americana. As 9h30, na sala leste da 
Casa Branca, o presidente Nixon apresentou despedida a sua equipe, no clímax da maior ruptura do consenso interno americano desde a 
Guerra Civil. As 12h30 do mesmo dia, na mesma sala, Gerald R. Ford prestou juramente como trigésimo oitavo presidente dos EUA. As cadei-
ras foram rearrumadas de forma que Ford falou de frente para a direção diferente da de Nixon, simbolizando um novo começo.(KISSINGER, 
Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. Rio de Janeiro: 2001, pg.25)”. 
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Gerald Ford assumiu em um momento muito difícil da história norte americana. O escândalo do Wa-
tergate e o trauma da Guerra do Vietnã davam um peso enorme de responsabilidade ao novo governante, que 
tinha o oceano de desafios a enfrentar na política mundial. E ele não se furtou a tais desafios, com sua forma 
pessoal resoluta, concentrada e muito controlada. 

Henry Kissinger sempre teve uma grande admiração pelo presidente Gerald Ford. Um homem do inte-
rior dos Estados Unidos, com não muitas aspirações intelectuais, mas extremamente prático, racional e voltado 
para o bem. Soube compreender os desafios de sua época e tentou superá-los com muita diplomacia, o que, 
com o passar dos tempos, favoreceu a vitória das instituições norte americanas e o final da Guerra Fria. 

No governo Ford houve uma melhora nas relações com a URSS, tal qual tinha sido encaminhado pelo 
governo Nixon. 

A busca de estreitamento de laços diplomáticos com a China foi uma constante do governo Ford, bem 
como a tentativa de melhoria das relações entre árabes e israelenses. 

Em 1975, os Estados Unidos da América do Norte saiu do Vietnã16. Saigon foi dominada pelos comunistas e a embaixa-
da americana evacuada. Uma saída com honra foi protagonizada pela diplomacia americana.

O Vietnã representou o ápice da pretensão americana em combater “monstros distantes”, no dizer do presidente Ada-
ms. O desafio estava lançado, e por questões estratégicas e de política internacional os EUA não poderiam se esquivar 
da defesa do Vietnã que representava, naquele momento e futuramente, a segurança dos aliados americanos no su-
deste asiático, no Pacífico e no próprio EUA. 

O grande líder ensina didaticamente sua nação e deve ter uma visão programática, ou seja, voltada para o futuro. Uma 
desmoralização decorrente da perda da guerra17 era inevitável, mas como o bem aduziu Henry Kissinger, durante o 
governo Ford, a saída definitiva da guerra deveria ser a mais honrosa possível.

Kissinger18 deixa bem claro em seu pensamento que ninguém é dono da História. Por mais alto que 
seja o cargo do mandatário, todos apenas apreciam a História, de dentro das locomotivas da razão. Os acon-

16 “Toda a discussão sobre o Vietnã muito se afastou dos critérios convencionais tanto do congresso como da mídia. Em sua grande maioria, 
eles nos instavam abandonar um país que tinha estado associado conosco por mais de duas décadas. 

Dentro do governo, o discurso do presidente deslocou as controvérsias sobre a validade do pedido de ajuda para a maneira de administrar 
o colapso cada vez mais inevitável do Vietnam do Sul. Na prática o problema ficou restrito ao modo mais rápido de realizar a evacuação e 
com que tipo de preocupação para com os vietnamitas que tinham trabalhado conosco.(KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de 
Renovação. UniverCidade Editora.  Rio de Janeiro: 2001, pg.542)”.
17 “Nessa quietude quase mística, repassei o Vietnam em câmera lenta na minha mente. Estava muito esgotado para analisar as várias de-
cisões que tinham levado à aquele momento de malogradas esperanças. Se o tivesse feito, provavelmente concluiria, como ainda acredito, 
que não havia alternativa real fora da rendição para estratégia que perseguíamos. Porém, o que me atormentava naquela hora era o papel 
que eu desempenhara no penúltimo ato: aceleração das negociações depois da oferta de um ponto de inflexão feita por Le Duc Tho, em 
08 de outubro de 1972. Não há dúvida de que, se eu tivesse emperrado o processo, os nortes-vietnamitas teriam se revelado mais cedo. 
Thieu teria de qualquer forma resistido na posição; a saída diplomática (se houvesse) seria bem menos favorável. O Congresso teria forçado 
uma conclusão, cortando totalmente à ajuda.  (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. Rio de 
Janeiro: 2001, pg.555)”. 
18 “Em benefício de nossa paz de espírito, algum dia será feita uma avaliação do porquê homens de bem, de todos os matizes, não encon-
traram saída para evitar o desastre, e da razão pela qual o debate doméstico a princípio nos paralisou e depois nos sobrepujou. Porém, no 
dia em que o último helicóptero deixou o teto da embaixada sofre com o sentimento de vazio. Aqueles de nós que brigaram para evitar 
o desastre final estava muito próximos da tragédia para uma revisão isenta dos vinte anos de envolvimento americano. E não houve, na 
ocasião, como alterar a marcha dos acontecimentos. (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. 
Rio de Janeiro: 2001, pg.560)”. 
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tecimentos que levaram ao desfecho da Guerra do Vietnã fugiram do controle da liderança americana. Mas 
serviu de lição para os governos futuros, em não medir os riscos e benefícios de uma empreitada em região 
absolutamente distante.  

O Presidente Ford e o Secretário de Estado Kissinger tinham a preocupação de unificar o ocidente uma 
aliança não apenas militar, mas também econômica e cultural deveria ser desenhada no hemisfério Ocidental. 

Por mais que a França quisesse uma independência da Europa em relação aos EUA, com a nostalgia de 
grandeza da Pátria da Revolução de 1789, os laços entre o continente americano e europeu já estavam infinita-
mente determinados. O espírito da liberdade que brotou no solo europeu foi transferido para o Novo Mundo, 
ou seja, houve uma transmissão do patrimônio cultural da Europa para a América do Norte. A democracia foi o 
elo que ligou as nações de ambos os lados do oceano. 

A crise energética19 da década de 70 foi o motivo para que o presidente Ford e o secretário Kissinger 
fizessem uma âncora entre a Europa e os EUA. 

Ford e Kissinger adotaram uma estratégia, para superar a crise, de longo prazo. A política das nações 
não poderia ser definida por arranjos mercadológicos de commodities. Os EUA trouxeram para si a primazia da 
definição dos preços do petróleo e alimentos. Através do petróleo seria mais fácil conduzir as nações e favorecer 
a unidade do ocidente, o que era meta principal do governo Ford. A confiança da democracia não poderia ser 
erodida no ocidente.

Uma Nova Ordem Mundial20 passava ser desenhada no governo de Gerald Ford. Ficara provado, na 
crise do petróleo, que a URSS tinha apenas relevância militar e mais nenhuma outra. Quanto mais os EUA 
aplicassem recursos em tecnologia, mais fácil seria superar a URSS, em seu atraso político, econômico, social e 
tecnológico. 

O governo Ford arquitetou os elementos necessários para a paz no Oriente Médio. Henry Kissinger 
manteve a política da “ponte aérea”, entre diversas capitais do Oriente Médio. O referido diplomata estabeleceu 
um constante diálogo com lideres de Israel, principalmente Shimon Peres e Rabin. A partir da guerra do Líbano, 
o governo Ford foi utilizando estratégias para aproximar antigos rivais o que redundou no acordo de paz entre 
Israel e o Egito no governo Carter. 

19 “Nenhuma crise da segunda metade do século XX desabou sobre o mundo tão despreparado quanto a disparada pela quadruplicarão 
dos preços do petróleo. Em apenas 3 meses, os sistemas globais político e econômico encontraram-se diante de enormes desafios que 
ameaçavam suas próprias fundações.

Uma hemorragia de capitais das nações industriais para as produtoras de petróleo resultou num déficit comercial adicional por ano, sem 
paralelo, de quarenta bilhões de dólares dos países da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OECD... O choque 
do petróleo causou mortal combinação de severa recessão e alta inflação, que nos EUA chegou ao pico de quatorze por cento ao ano. A crise 
energética foi ainda mais desastrosa para as nações não produtoras de petróleo do mundo em desenvolvimento. Elas foram imediatamente 
sobrecarregadas com déficit coletivo adicional anual demais do dobro do total da entrada da ajuda estrangeira por ano. (KISSINGER, Henry. 
Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. Rio de Janeiro: 2001, pg.685)”. 
20 “O termo “ordem mundial” tem variado de conotação nos tempos recentes. Mas ele implica não só um destino como um processo, que 
cada geração é obrigada a renovar. Os membros de um sistema internacional, o tornam possível um acerto que considerem suficientemen-
te justo para permitir a pacífica e construtiva solução das disputas e o ajuste das inevitáveis mudanças, ou ocorrerá uma série de suble-
vações, até que tal ajuste seja, de fato, encontrado. Gerações afortunadas vivem numa tal ordem mundial que nem mesmo empregam o 
termo para fazer referência às regras pelas quais vivem e consideram eternas. As menos abençoadas lutam pelas regras do jogo, e embora 
experimentem inevitavelmente grande tumulto, na sua esteira podem encontrar a possibilidade de incrementada criatividade e maior grati-
ficação. Nenhuma geração pode escolher seus desafios, porém pode tentar atingir o máximo das possibilidades que a ela se apresentam... 
(KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora. Rio de Janeiro: 2001, pg.723 e 724)”. 
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Gerald Ford não conseguiu se reeleger para o segundo mandato, mas deixou o legado de uma nova 
orientação para a política. E Ford21 conseguiu levar os EUA para um caminho nunca antes trilhado por esta nação. 

A relação governamental entre Ford e Kissinger conduziu os EUA a uma posição de força na política 
internacional na década de 80. O caminho a ser feito pela caminhada solitária do grande líder produz efeitos a 
longo prazo. A partir de 1992, passados pouco mais de 15 anos do fim do governo Ford, os EUA eram a única 
superpotência mundial. Restava ainda a tarefa de levar a democracia à sua extensão máxima, que é o ocidente 
e alguns aliados, como é o caso do Japão e da Coréia do Sul. 

A História22 ainda não acabou e a liberdade é um conceito a ser constantemente construído nas nações 
civilizadas. 
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mais importante atributo de um líder vitorioso. (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora Rio de 
Janeiro: 2001, pg.1009 e 1010)”. 
22 “Malgrado as diferenças entre os grandes estadistas da História, eles tiveram em comum o senso do passado e uma visão do futuro. O 
estadista de hoje é seduzido pela tática. A ironia esta em que o domínio dos fatos pode conduzir à perda do entendimento da matéria em 
que estão e mesmo do controle dela. A política externa corre o risco de transformar-se numa subdivisão da política interna, em vez de ser 
uma aventura para a formatação do futuro.

O problema da maioria dos períodos passados foi que os objetivos iam além do conhecimento. O desafio de nossa era é oposto: o co-
nhecimento esta transbordando os objetivos. A tarefa dos Estados Unidos é, portanto, não só conciliar seu poder com sua moralidade, 
mas também temperar sua fé com sabedoria. (KISSINGER, Henry. Memórias. Volume III – Anos de Renovação. UniverCidade Editora Rio de 
Janeiro: 2001, p.1123)”. 
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A rEliGiÃo Em KAnT 

Carla Pessanha Loque1 
Rafael Tallarico2

REsumO: Emmanuel Kant representou o ápice do Iluminismo, que tinha como base a Razão e a Liberdade do 
ser.  Os estudos de Kant registram importantes mudanças de paradigmas do vinculo entre  Deus e a vontade 
humana.   A lei moral somente pode ser encontrada e guiada pela Razão, desta feita, a existência de princípios 
morais é decorrente de uma razão empírica. Somente com base na virtude, que é  primeiro o respeito à lei mo-
ral, o ser humano pode praticar ações livres e desvinculadas de vícios. 

PalavRas-ChavE: Liberdade, Razão, Iluminismo e dever-moral. 

1 PENsamENTO fIlOsófICO dE KaNT E a RElIGIÃO

1.1 O CONhECImENTO Em KaNT

Todo pensamento científico e filosófico tem origem em outro ou em outros que o precederam. O co-
nhecimento é transmitido evolutivamente, sempre acrescentando, nunca eliminando o momento anterior, mes-
mo que negativo, pois se positivará posteriormente, através da suprassunção. Essa é a sina do caminhar da 
ideia, que se pretende um plano.

O século XVII foi o momento de reforma do pensamento. A Razão vai se tornando o centro dos ideários 
humanos. A Europa, Casa da Liberdade, afirma-se como o continente liderado pelos filósofos iluministas, que 
defendiam a busca de um pensamento livre, do ser que conhece da sua própria liberdade. 

A Razão oferece ao homem a capacidade de pensar por si mesmo, ou seja, de afastar-se da menorida-
de, como pretendeu o Iluminismo, tornado-se responsável por seus atos, sem as influências místicas que em 
determinadas ocasiões dominavam o período medieval.

O Iluminismo é o momento da busca de um ser racional, que deve ser livre e conhecer da sua liberdade. 

1 A autora é bacharel em Direito pela Faculdade Miltom Campos. É especialista em Ciências Penais pelo Instituto de Altos Estudos de Ciências 
Criminais Siracusa (Itália). É mestre em Direito Penal  Internacional pela Faculdade de Granada (Espanha). É funcionária da Organização das 
Naçoes Unidas (ONU) e consultora em trabalhos na Comissão Europeia.
2 O autor é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito e Justiça e é doutorando em Direito 
Constitucional Estratégico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É professor de Direito Internacional Público, Di-
reito Econômico, Hermenêutica e Argumentação, Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica das Faculdades Asa de Brumadinho/MG e de Sabará/
MG. É Estagiário de Docência na disciplina “Do Congresso de Viena à Desordem Global na Obra Ordem Mundial de Henry Kissinger” 
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Immanuel Kant3 representou o ápice do Iluminismo4, momento filosófico no qual o homem é levado a 
sair da menoridade, através da valorização da Razão. O homem deve ser senhor de si mesmo, ou seja, coman-
dar o seu arbítrio.

Em 1762 Kant evolui do dogmatismo para a conclusão de que a lógica formal não é a lógica do real.  O 
referido filósofo rompe com as tradicionais provas da existência de Deus, principalmente na sua obra “Crítica da 
Razão Pura”, propondo novas provas que iriam mexer com a “natural inteligência dos homens.”

O desenvolvimento espiritual kantiano leva ao desvinculamento com paradigmas quem outrora ser-
viam como marco regulatório da vontade humana. 

A grande luz de 1769 consistiu no descerrar da perspectiva revolucionária, ou seja, daquela que Kant 
chamou de “revolução copernicana”, que a superação do empirismo, do dogmatismo e do ceticismo, abrindo 
novos tempos para a Filosofia. 

O professor Joaquim Carlos Salgado traça uma explanação objetiva para demonstrar o ideário de Kant:

“Ceticismo e dogmatismo são as duas terminais da metafísica. O primeiro se assemelha ao caos, à anarquia 
da ordem social; o segundo ao despotismo. O instrumento da superação dessas correntes estéreis é o cri-
ticismo, com que Kant pretende evitar aquelas consequências que o unilateralismo traz. O conhecimento 
não poderá desprezar a razão como fonte de representações a priori, nem os sentidos como lugar de ocor-
rência do objeto. O racional e o sensível devem estar, pois, presentes em todo conhecimento, para evitar o 
vôo das ideias no espaço vazio do entendimento puro”5

Kant, ao elaborar a Crítica da Razão Pura, em que a própria Razão fará um julgamento de si mesma, 
demonstra o equilíbrio que deve permear o conhecimento humano. 

De acordo com Salgado, “Kant chama de noção o conceito puro que tem origem tão só no entendimento. 
Quando a noção se torna transcendente, isto é, ultrapassa toda a possibilidade da experiência, tem-se a ideia ou con-
ceito de razão.”6 É nesse sentido que Kant busca e correlaciona o entendimento humano com a faculdade do juízo.

3 Immanuel Kant ( 1724-1804), foi um filósofo prussiano, que lecionou na Universidade de Konigsberg, e representou a passagem do Ilumi-
nismo para o Idealismo Alemão. Nasceu em uma família de artesãos , e veio a lecionar geografia antes de ingressar na vida universitária. 
Estudou filosofia, física e matemática e em 1770 foi nomeado professor catedrático da Universidade de Königsberg, de onde não mais saiu.
Destacou-se muito pelos estudos de filosofia moral.
4 “Kant , como grande sistematizador e sintetizador do movimento da Ilustração, serve-nos, aqui, como guia na exposição da ideia de dignidade hu-
mana que vem a lume. Amadurecida suficientemente a ideia de liberdade, explorada à exaustão a natureza humana em sua intimidade e debatido 
incessantemente o papel político do homem  frente à sociedade, ao Estado, à humanidade, reúnem-se todos os elementos necessários para a cons-
ciência da dignidade. A ideia da dignidade vem revelada, em Kant, na Fundamentação à metafísica dos costumes,ao abordar o agir moral do homem. A 
liberdade já havia sido apresentada na crítica da razão pura como ideia, como espontaneidade, isto é, “causa incausada”. No desenvolvimento do seu 
sistema, Kant a desdobra e supera o simples conceito negativo de liberdade. Esta aparecerá  então, como autodeterminação, o que equivale a dizer: 
livre é aquele que não se determina por nada exterior, é aquele que se autodetermina. A ação livre, entretanto, pressupõe uma conduta em confor-
midade com a razão. A ação determinada por instintos, por exemplo, não pode ser tomada como livre. A noção de autonomia leva , assim, a conside-
rar como ser livre somente aquele que se determina por sua própria razão, ou, no dizer de Kant, aquele cuja máxima de ação pode ser erigida a lei 
universal.” (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P37-38)  
5 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade.3º edição. Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 13)
6 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição,Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 43.
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Para Kant a Razão não pode ser buscada através da experiência, o que é a definição da crítica. Busca a ex-
plicação dos fatos e objetos não pela experiência, mas sim pelo intelecto e sentidos, procurando “defini-los de modo 
transcendental e não somente pelo modo da lógica formal que se abstrai de todo conteúdo.”7Nesse sentido, a impor-
tância das ideias para Kant está na criação das mesmas através da faculdade da razão, bem como o conceito é produto 
da faculdade do entendimento, e a intuição é criação da sensibilidade.

Assim assevera o professor Joaquim Carlos Salgado:

“O racional e o sensível devem estar, pois, presentes em todo o conhecimento, para evitar o vôo das ideias 
no “espaço vazio do entendimento puro”, como ocorreu com Platão. Essa superação dos dois unilatera-
lismos (empirismo e racionalismo) Kant resume assim: “Wenn aber gleich alle unsere erkenntnis MIT der Er-
fanhrung anhebt, so entspringt sie darum nich eben alle aus der erfahrung.”, quer dizer: Se, porém , todo o 
conhecimento se inicia com a nossa experiência, isso não se prova que todo ele deriva da experiência.” 8

A busca do conhecimento que culmina com a liberdade real do homem deverá estar muito além do 
embasamento experimental.

O ponto de partida de Kant no que tange à razão humana está primordialmente no pensar, e por isso 
elaborou a Primeira crítica, na qual buscou demonstrar que os homens não apenas aceitam as coisas como lhes 
são dadas, e, sim, para pensá-las sob a ótica crítica, buscando a sua verdadeira essência. A razão de ser do ho-
mem perpassa, assim, toda uma lógica outrora concebida empiricamente. A partir desse momento, valendo-se 
da Razão, o ser passa a pensar.

Nesse momento, Kant tenta resolver se é possível ter a metafísica como uma ciência, e, se não, lança 
a questão que, se caso contrário, como o ser humano se sente tão atraído pelas questões da metafísica? O co-
nhecimento consiste em preposições de juízos universais e necessários, incrementando o conhecer. Segunda 
a teoria dos juízos, um juízo consiste em dois conceitos, em que um age como predicado e outro como sujeito.

Kant enumera três tipos de juízos, a saber: 1) Juízo analítico;2) Juízo Sintético; 3) Juízo da Sintenticidade 
que une a aprioridade (universalidade) e a necessidade. Kant ensina que é nossa razão sensível que regula os 
objetos. Estes últimos devem ser regulados pelo nosso conhecimento. Nós só conhecemos das coisas, a priori, 
o que nós mesmos colocamos nelas. 

Para a evolução do pensamento humano,é importante a forma pela qual o ser humano passa a ter um 
outro entendimento de si mesmo além daquelas estabelecidas anteriormente.

“A pessoa deve ter a consciência de raciocinar e pensar por si só; aqueles que alcançam o ideal deconheci-
mento capaz de desenvolver novas técnicas de ascensão ao conhecimento deve partilhá-lo com os menos 
afortunados de razão. “A consciência de si mesmo (a percepção) é a representação simples de eu e, se por 
ela todo o diverso que está no sujeito fosse dado espontaneamente , a intuição interna seria intelectual. No 
homem, porém, esse diverso se dá sem espontaneidade do espírito. É, pois, dado pela sensibilidade. Mas 

7 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição,Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 39.
8 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição,Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P.12.
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para que se dê essa consciência do eu é preciso que o espírito seja por esse diverso afetado e só assim é 
que pode falar em intuição de si mesmo.”9

A Revolução Francesa teve papel essencial no contexto de transição do ceticismo e dogmatismo para uma 
sociedade pensadora por si só, ou seja, movida pela Razão.

A Razão para Kant tem duas formas, a saber:

1. Significado geral, que é a faculdade cognoscitiva em geral;

2. Significado específico, que é o estudado precisamente na dialética. A razão em Kant é a capacidade que 
o ser tem de ir alem, de ir ao infinito.

A razão é a faculdade de operar com conceitos e juízos puros.

Para Kant o ideal é por excelência da razão. Deus é o ideal porque ele é o modelo de todas as coisas, e 
que estas, na qualidade de cópias, ficam infinitamente distintas dele.  

São precisos caminhos que, segundo Kant, são apenas três desde a antiguidade. O primeiro, a prova a 
priori, é ontológica; a segunda é cosmológica, que parte da experiência e coloca Deus como causa; e a terceira 
prova que a físico- teológica que Kant prefere denominar de físico- teleológica, que valida a sua existência devido 
à beleza e à finalidade do mundo. O filósofo se identifica com esta, pois ela leva-nos a identificar um arquiteto 
do mundo.

Kant busca a independência do pensar do empirismo e isto somente pode ser alcançado através da 
Razão. A Lei Moral somente pode ser encontrada e guiada pela Razão.

“O interesse da razão, entretanto, não se , limita a essa função reguladora, mas compele-a a medir as suas 
próprias forças (pela sua própria natureza) e a faz ultrapassar a experiência, ou seja, não se contentar com 
apenas regular conhecimentos que lhe oferecem o entendimento e a sensibilidade e que só são conheci-
mentos porque fundados numa experiência possível. Não se contentando com o conhecimento limitado à 
experiência, fazendo dos conceitos puros do entendimento meras formas a se aplicarem ao conteúdo da 
sensibilidade, entidades distintas que têm valor por si mesmas, como seres incondicionados , procura um 
conhecimento absoluto, do incondicionado. A razão, portanto, aspira, pela sua própria natureza, ao incon-
dicionado, é metafísica por excelência. Ao aspirar a um uso constitutivo, isto é, quando a razão ultrapassa 
a região de toda a experiência possível para buscar um conhecimento totalmente independente da expe-
riência, o resultado é a criação da ideia, uma realidade aparente (Shein) embora se mostre à razão como 
coisa em si”10

A Justiça, para Kant, é uma ideia, por isso um plano. 

As ideias para Kant possuem um uso normativo, por isso valem como esquemas para ordenar a expe-
riência e para lhes dar unidade, organizando também os fenômenos de maneira orgânica. Portanto, elas valem 
como princípios heurísticos; apesar de não ampliarem o conhecimento sobre os fenômenos, ela os unifica.

9 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição,Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 26.
10 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição, Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 44.
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Kant termina a Crítica da Razão Pura concluindo que os princípios da experiência possível são intrans-
poníveis do ponto de vista científico, mas possível em se tratando do número. Kant então nos ensina que existe 
outro caminho para o número que não o da ciência: é o da ética , e a razão e suas ideias oferecem a passagem 
natural do âmbito teórico para o campo prático, ou seja, a razão e a ética são as luzes para o caminho.

1.2 a éTICa Em KaNT

A Razão Prática é a capacidade de determinar a vontade e a ação moral.Assim assevera o professor 
Joaquim Carlos Salgado:

“O mérito de Platão é o esforço por elevar-se da ordem física do mundo á unidade sistemática desta ordem 
do mundo segundo fins, isto é, ideias. Daí porque Platão, com acerto, pôde constatar que o indivíduo como 
tal, por exemplo, este homem, não realiza plenamente a ideia de humanidade. O homem formula um pro-
jeto e procura realizá-lo. A representação de uma casa, ainda que seja apenas uma antecipação daquilo que 
o engenheiro quer realizar, é regra determinadora da sua ação. Ao lado do mundo das causas eficientes do 
entendimento, aparece agora o das causas finais, onde a razão opera com objetividade. Pensar na finalida-
de é pensar na razão prática, na vontade. Como vontade, a razão capta a ideia como realidade (Wirklichkeit). 
Kant recrimina, como se disse acima, Platão por ter estendido às coisas da natureza , que é o reino da causa-
lidade necessária. A ideia como fim só é possível na obra humana, no fazer do ser que realiza a cultura, que 
é tudo aquilo que o homem faz, ao lado da natureza (natura) que lhe é dada. A natureza- a não ser que seja 
pensada como obra de um ser inteligente, que tem vontade- não tem finalidade. Nada tem fim na natureza, 
a não ser o criado por um ser inteligente. Na cultura , porém, tudo é dotado de uma finalidade. Nada do 
que o homem faz deixa de ter uma finalidade, ainda que essa não seja uma utilidade imediata. Se o homem 
pode criar, fazer cultura, ou seja, dar finalidade ou  significado às coisas é porque é dotado de vontade.”11

Somente um ser dotado de inteligência poderá ter vontade e transformar esta vontade em papel pre-
ponderante de modo a atuar na cultura, tecendo, assim, a sua própria existência.

Cabe observar que religião12é fé e cultura. É assim expressão da vontade no nível espiritual.

Os elementos da Ética em Kant são o “Dever” e a “Razão”, que se encontram no sujeito, e não no objeto 
por ele pensado.

“Semelhante a Sócrates, Kant procura na Fundamentação que todo ser dotado de razão tem capacidade 
moral e não necessita de nenhum código ditado pelos filósofos para conhecer a lei moral e decidir-se pelo 
bem ou pelo mal, cumprindo-a ou não. A razão existe para a moral, mas ela precisa também justificar a ação 
moral. Daí passar para a filosofia com a criação de códigos e de uma infinitude de princípios contraditórios 
que tornam imprescindível uma crítica da razão prática para mostrar a sua dialética. Sócrates, contudo, 

11 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição, Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 57-58.
12 “A narração do discurso que Paulo fez no Areópago aos gregos é bastante ilustrativa dessa situação. Ao contar a boa- nova, ao narrar a 
vida, o sacrifício e a morte e ressurreição de Cristo, ele é recebido com extrema ironia. A narração não parecia plausível, razoável- e talvez 
seja a melhor palavra- aos olhos da cultura pagã. Fica, então, evidenciada a necessidade que o Cristianismo tem de se conciliar com a fé, sob 
pena de não sobreviver, de não encontrar lugar na realidade na qual ele havia nascido ou para a qual havia sido transportado, em outras 
palavras, a realidade da cultura pagã.” (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo 
Horizonte: editora UFMG. 2017. P104) 
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não é colocado dentre esses filósofos que se munem de um código positivo da moral para ensinar a virtu-
de. Sócrates crê poder ensinar a virtude porque ela está dentro de cada ser humano; por isso é bastante 
ensiná-la (revelá-la) para que seja praticada. Esse revelar da virtude como um revelar do interior do sujeito 
é que torna a ética socrática próxima à de Kant.”13

O pensamento filosófico de Kant assim centraliza o ser em si mesmo e esse é o ponto de partida da 
ética kantiana.A existência de princípios morais (princípios práticos) válidos para todos os homens (leis com 
valores universais) é decorrência de uma razão prática. Os princípios práticos são as regras gerais, sob as quais 
se encontram numerosas regras práticas, como, por exemplo “suum cuique tribuere”, ou seja, dar a cada um o 
seu direito.

A essência do imperativo depende da validade em virtude da forma da lei. Ela é moral porque faz com 
que o sujeito queira respeitá-la. A lei moral é formal. A existência da lei moral é imposta à consciência como 
fato da razão, sendo que esse fato só pode ser explicado admitindo a liberdade.Quando se trata de liberdade, 
primeiro o ser tem a consciência da lei moral, porque antes de termos a consciência de liberdade temos a cons-
ciência do dever. É um juízo sintético a priori. O dever me diz que sou livre.

Segundo o pensamento kantiano, primeiro conhecemos a lei moral como fato da razão para depois 
colocarmos a liberdade como seu fundamento e como sua condição. A lei moral nos diz que devemos, logo 
podemos “ser livres.”Em Kant a liberdade é a vontade do ser em se submeter à lei. A lei moral, em Kant, é que 
determina o conceito do que é o bem. A tipicidade do juízo para Kant consiste na elevação da máxima (subjetiva) 
ao nível da universalidade, olhando as ações pela ótica do universal para compreender se são ou não da moral.  
O juízo consiste em ver a moral como algo a que todos devem se submeter, para, então, poder julgar se o outro 
agiu ou não dentro da lei moral.

1.3 O RESPEITO kANTIANO AO “DEVER” 

O rigorismo para Kant consiste em fazer o que a lei manda sob sua moral, ou seja, o ser deve fazer o que 
é o legal e ao mesmo tempo moral. Para isso, é imprescindível que a vontade que está na base da ação deve ser 
imediata pela lei, e não pelo sentimento. O ser não deve valorar o moral sob o ângulo do sentimento para não 
correr o risco de incorrer em um erro, uma vez que poderá estar analisando a si mesmo.

Na ética de Kant, ele só reconhece direito de cidadania a um único sentimento, o do respeito, pois é 
um sentimento suscitado pela própria lei moral, e que somente o ser humano pode ter. Esse respeito só nasce 
diante de um homem que encara a lei moral.

Por isso, o respeito pode influenciar para que o ser obedeça á lei moral. 

O hino kantiano do dever é a capacidade que o ser deve ter para respeitar e cumprir a lei moral. Para 
Kant, em um ser perfeito, a lei moral lei de santidade, e, em um ser finito, é dever. Esse dever é aquele dever que 
o ser tem que cumprir e respeitar o moral, ainda mais, o bem moral.

13 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant: seu Fundamento na Igualdade e na Liberdade. 3º edição, Belo Horizonte: Del Rey, 
2012. P. 66.
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O conceito de Deus, que parte das ideias da razão especulativa em Kant, é autorizado pela própria rea-
lidade objetiva.  O postulado de Deus é suscitado pela virtude que é o Bem Supremo, mas, para tanto, é preciso 
que ela se agregue à felicidade. Dessa forma, a busca pela virtude nos torna dignos da felicidade, e é Deus que 
nos dará os méritos oriundos da virtude.

Para Kant, a imortalidade, que constitui outro postulado e a outra vida, constituem um aproximar de 
Deus. A imortalidade é a vida eterna. O ser deve ser livre, respeitar a moral para alcançar a imortalidade.

O respeito às leis morais é o primeiro caminho em Kant, através da religião, para se chegar à vida eterna.

1.4 mORal E RElIGIÃO Em KaNT 

Não pode ser negada influência da Reforma Protestante sobre o Iluminismo14 Europeu, e sobre a refle-
xão filosófica a partir do século XVI.O luteranismo dominou parte dos Estados Germânicos, enquanto o calvinis-
mo se estabeleceu no território do Novo Mundo, a América do Norte.

Kant era pietista15, e suas concepções religiosas acabaram por influenciar seu pensamento filosófico, tal 
qual na Idade Média o catolicismo influenciou a Filosofia Patrística e Tomista.

Essa interiorização religiosa buscada por Kant no pietismo está na base da sua afirmação do cumpri-
mento do “dever moral”, que exige primeiramente a adequação interior do indivíduo aos comandos da Razão. O 
cristianismo é a fé da libertação através do conhecimento, e por isso interior, para depois se exteriorizar.

Para Kant o cristianismo é a religião historicamente revelada. A razão dá si mesma um imperativo que 
é guiado pelo dever moral. 

O cristianismo teve suas raízes no judaísmo, e este se assenta na majestade da lei, ou seja, no dever. 
O homem bom é aquele que cumpre o dever moral, e por isso está no caminha da vida eterna, enquanto o ho-
mem mau descumpre a lei moral, e dessa forma é considerado injusto. O arbítrio em Kant, que é influenciado 
pela personalidade, é medido pela susceptibilidade da reverência à lei moral. Em Kant essa susceptibilidade é 
denominada de bom e mau coração.

O bom coração é voltado para a virtude, enquanto o mau coração é voltado para o vício, também deno-
minado de pecado derivado. O pecado originário, em Kant, é a própria inclinação para o mal.

“Se na natureza humana reside para tal uma propensão, então há no homem uma inclinação natural 
para o mal; e esta própria tendência , por ter finalmente de se buscar num livre arbítrio, por  conseguinte, poder 
imputar-se, é moralmente má. Este mal é radical, pois  o fundamento de todas as máximas ; ao mesmo tempo, 

14 “A chegada do Iluminismo abre definitivamente as portas para a concepção da dignidade humana. É preciso perguntar, então, pelas suas 
características, por aquilo que fez dele o momento não da criação ex nihilo da dignidade, mas da sua trazida á luz. O processo de seculari-
zação é fundamental nesse tema. Ele desmitifica a natureza e desvincula de modo radical ciência e ética, a ciência pode, então, se libertar 
das explicações que precisavam se conformar a conotações axiológicas. Por outro lado, as questões éticas buscam apoio na vontade livre, o 
que abre as portas para a construção de uma nova realidade apartada da natural, segundo suas próprias determinações.” (HORTA, José Luiz 
Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P32)
15 O pietismo é um ramo do protestantismo que se originou do luteranismo, nos fins do século XVII. Sua doutrina valoriza as experiências 
individuais. Alguns estudiosos o entendem como uma oposição á ortodoxia luterana que não preconizava o indivíduo na religião. Ele pre-
tende tornar a alma individual melhor. 
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como propensão natural, não exterminar por meio de forças humanas, porque tal só poderia acontecer graça a 
máximas boas- o que não pode ter lugar se o supremo fundamento subjectivo de todas as máximas se supõe 
corrompido; deve, no entanto, ser possível prevalecer, uma vez que ela se encontra no homem como ser dotado 
de acção livre.”16

Para Kant, a ação livre somente pode ser praticada pela virtude, que é primeiro o respeito à lei moral.

A razão prática em Kant, no que diz respeito à religião, é denominada Teologia. Para esse filósofo, so-
mente se chega à religião através da moral.

A Razão, em Kant, como fundamento do agir moral, deve sair da menoridade (como queria o Iluminis-
mo). A razão torna-se uma própria autoridade de si.A referência da lei moral é o puro comando da razão. 

Em Kant, o conceito de Deus é aplicado à moralidade. O “Verbo Divino” é um bom princípio, por isso 
utilizado pela Lei Moral. A religião deve agradar ao Ser Supremo.

A religião em Kant se torna necessária através da teologia moral. Esta entende como atributos morais 
de Deus a santidade, bondade e justiça.

“...O homem acha-se virtuoso quando se sente consolidado em máximas de observância do seu 
dever;embora não a partir do fundamento supremo de todas as máximas, a saber, por dever , mas o 
imoderado , e.g, retorna à moderação por mor da saúde, o mentiroso regressa á verdade por mor da hon-
ra, o injusto à honradez civil por causa do descanso ou do lucro, etc. Todos segundo o celebrado princípio 
da felicidade. Mas que alguém se torne moralmente bom (agradável a Deus), i.e, virtuoso segundo o carácter 
inteligível (virtus noumenon), um homem que, quando conhece algo como dever, não necessita de mais ne-
nhum outro motivo impulsor além desta representação do dever...”17

Segundo o pensamento de Kant, a virtude é a mola mestra que impulsiona o cumprimento do dever. 
O homem corrompido, ou seja, aquele que se deixa guiar pelo vício, nunca cumprirá o dever, pois sempre agirá 
sob o manto da irracionalidade.

A mudança do homem mau para o homem bom, em Kant, deve se dar, primeiramente, no interior, para 
depois se adequar ao ambiente externo, ou seja, aos outros.

“Donde se segue que a formação moral do homem não deve começar pela melhoria dos costumes, mas 
pela conversão do modo de pensar e pela fundação de um carácter; embora habitualmente se proceda, sem dú-
vida, de outro modo, e se combata contra vícios em particular, deixando, porém, intacta a sua raiz universal...”18

Seguindo bem a corrente pietista, aduz Kant que a “profundidade do coração” é que determinará a dis-
posição de ânimo para a mudança interior. É um chamado constante à maioridade, pois é uma decisão sempre 
individual para se chegar à conversão. Somente o cristianismo é capaz de dar ao homem a felicidade através 
do afastamento da menoridade, ou seja, o ser deve assumir suas responsabilidades, e assim ter a liberdade de 
arbítrio e de ação.“...Porém, segundo a religião moral (entre todas as religiões públicas que houve, só a cristã é 

16 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 43 
17 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 
18 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 54
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assim), é um princípio o que se segue: que cada um deve fazer tanto quanto está nas suas forças para se tornar 
um homem melhor..19

O homem melhor é aquele que é conduzido exclusivamente pela lei moral, sob a direção da Razão. 

Em Kant, a lei moral deve ser seguida, nem que seja pela dor. Somente assim o bem prosperará sobre 
o mau e haverá, dessa forma, um “progresso da humanidade”.

“Ora, o ideal da humanidade agradável a Deus (portanto, de uma perfeição moral, tal como ela é possível 
num ser mundano dependente de necessidades e de inclinações) não o podemos pensar de outro modo, a 
não ser sob a ideia de um homem que estaria pronto não só a cumprir ele próprio todo o dever do homem 
e a difundir ao mesmo tempo à sua volta , pela doutrina, e pelo bom exemplo, o bem no maior âmbito 
possível, mas também, embora tentado pelas maiores atracções, a tomar sobre si todos os sofrimentos, 
até a morte mais ignominiosa, pelo bem do mundo e, inclusive, pelos seus inimigos.- Pois o homem não 
pode para si fazer conceito algum do grau e do vigor de uma força como é a de uma intenção moral, a não 
ser que a imagine lutando contra obstáculos e, apesar de tudo, vencendo no meio das maiores tentações 
possíveis.”20

É importante ressaltar no pensamento filosófico de Kant a preocupação com o benefício da humanidade, 
partindo do proceder moral individual. Neste ponto, Kant lembra muito Sócrates, para o qual as ações próprias 
não poderiam prejudicar o reino, mesmo que em nível individual não houvesse prejuízo. O respeito da lei moral 
é um dever individual para o benéfico da coletividade. A observância do imperativo categórico garante a harmo-
nia e o respeito à lei moral.

Embora tenha sido com Hegel que a reconciliação assume posição construtiva na filosofia, através da 
suprassunção, em Kant já aparece muito clara a necessidade de “reconhecimento”, o que somente pode se dar 
através da lei. É o caminhar evolutivo dos conceitos de igualdade e liberdade,cuja origem se deu nas margens 
do Egeu, ou seja, na Grécia Clássica.

A lei moral deve ser observada a partir de uma postura interior, individual e não por motivos externos, 
que filosoficamente se traduzem em sombras, ou violência. A tutela religiosa não pode ser um instrumento 
externo que impeça o pensamento livre.  Sem pensamento livre a capacidade de pensar acaba restringida. A 
liberdade, então, desaparece, em nível interno, que é o próprio pensamento e externo, que é o agir.

Kant deixa claro que o cristianismo é uma religião erudita, e por isso exige homens eruditos para le-
gitimação do debate. Como dito anteriormente, religião e fé e cultura e somente o conhecimento da verdade 
é capaz de libertar. A lei moral não pode ser encontrada no meio de um povo inculto, pois este nem arbítrio 
próprio tem capacidade de possuir. O pensar para ser livre é um tesouro da civilização cristã ocidental. O Es-
tado Ético, e por isso Racional, propugna por cidadãos desenvolvidos moralmente, afastados a ortodoxia do 
fanatismo e o misticismo.

Para Kant, a liberdade de culto é um dos pilares do Estado, pois ninguém pode ser obrigado a professar 
determinada religião, que não seja pela sua própria vontade. O respeito à lei moral leva a um agir ético, ou seja, 
no caminho do justo.

19 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 58
20 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 67
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A verdadeira religião, para Kant, deve cumprir o dever moral. O Estado deve agir indiretamente sobre 
os cidadãos (uma vez que cada um possui o livre arbítrio) para a formação moral própria. Segundo o olhar he-
geliano, se o Estado agir diretamente para a formação moral do cidadão, através da religião, “o espírito acaba 
se tornando estranho a si mesmo.”

A libertação do mal é uma luta individual e depende das próprias escolhas, e não de decisões estatais. 
O Estado Ético é aquele que favorece os bons princípios e indica ao cidadão os benefícios do agir moral. Mesmo 
que não seja essa a preocupação principal de Kant, somente a educação21 pode fazer o indivíduo tornar-se um 
cidadão virtuoso, ou seja, que age segundo a lei moral.

Kant entende que é essencial a Igreja, como expressão de uma comunidade ética. “...Uma comunidade 
ética sob a legislação moral divina é uma Igreja, que, na medida em que não é objecto algum de experiência 
possível, se chama Igreja invisível...A visível é a união efectiva dos homens num todo que concorda com aquele 
ideal.”22A Igreja, para Kant, presta um serviço para Deus  através do ensinamento da boa conduta de seus mem-
bros, pelo agir moral.

É necessária a “Escritura” para afirmação da autoridade, através da tradição.

“Por isso, embora se tenha aceite uma Escritura como revelação divina, o seu critério supremo enquanto tal 
será: “Toda Escritura inspirada por Deus é útil para a doutrina, para o castigo , para a melhoria , etc.” e, visto 
que o último, a melhoria do homem, constitui o fim genuíno de toda a religião racional, esta conterá igual-
mente o princípio suprem o de toda a interpretação da Escritura. Esta religião é “o Espírito de Deus que nos 
conduz a toda a verdade.” Mas semelhante Espírito é aquele que, ao instruir-nos, nos vivifica ao mesmo tempo 
com princípios em ordens e acções, e refere inteiramente às regras e aos motivos da pura fé racional- a única 
que em toda a fé eclesial constitui o que nela é a genuína religião- tudo o que a Escritura ainda pode conter 
para a fé histórica. Toda a investigação e interpretação da Escritura devem partir do princípio de nela buscar 
tal Espírito, e “somente nela se pode encontrar a vida eterna enquanto dá testemunho deste princípio.

Para Kant a interpretação da Escritura possui a função de garantir a observação da lei moral, e assim 
chegar à vida eterna. Ser justo, então, é agir para a promoção da comunidade dos fiéis e ter o conhecimento da 
necessidade de proceder conforme a lei moral.

Seguir o exemplo do Filho de Deus é uma ideia moral, pois ela conduz à santidade, e assim ao justo.

“...A fé viva no arquétipo da humanidade agradável a Deus (no Filho de Deus) encontra em si mesma referida 
a uma ideia moral da razão, na medida em que esta nos serve não só de regra, mas também de móbil , e, 
portanto, é a mesma coisa, quer eu parta desta fé racional, quer do princípio da conduta boa...”23

O dever moral somente pode ser cumprido pelo indivíduo que seja dirigido religiosamente pela razão, 
pois somente esta confere ao homem a capacidade de julgar e escolher, ou seja, através do bom coração se 

21 “A transformação do mundo, todavia, não se dá pela espada, mas pela educação, pelo uso público da razão, pela livre manifestação de 
ideias que convidam os demais indivíduos a também refletir e fazer uso delas. É o que Kant , em ideia compartilhada por muitos ilustrados, 
defende no pequeno e emblemático opúsculo intitulado O que é a Ilustração? Sapere aude!” (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. 
História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P39)
22 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 107
23KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 125
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tornar um bom homem, justo.O progresso24 da humanidade é constantemente ressaltado por Kant, finalidade 
da religião, como fé e cultura.

“Tal é, pois, o trabalho, inconspícuo aos olhos humanos, mas constantemente em progresso, do princípio 
bom em ordem a erigir-se no gênero humano, enquanto comunidade segundo leis de virtude, um poder e 
um reino que afirma o triunfo sobre o mal e garante ao mundo, sob seu domínio, uma paz eterna.”25

A paz eterna de Kant pressupõe uma Igreja Universal regida pela lei moral. O protestantismo, embora 
limitado na sua atuação, não deixa de pretender à universalidade na sua aspiração, ou seja, uma comunidade 
virtuosa que a todos abriga. Somente o cristianismo26 pode ser universal27, pode é a religião do amor, do perdão 
e da caridade, ou seja, da inclusão.”A Religião (subjectivamente considerada) é o conhecimento de todos os 
nossos deveres como mandamentos divinos.”28

Kant reconhece a autoridade das Escrituras como instrumento para a observância da lei moral. A paz 
eterna será alcançada pelo praticar das virtudes em obediência ao Ser Supremo. Essa obediência implica em 
uma consciência moral que seja cumprido o dever moral. “A consciência moral é uma consciência que é para si 
própria dever.”29

Somente a consciência moral conhece da liberdade. Isso implica em sair do estado de menoridade e ter 
a vontade de assumir as próprias responsabilidades, para o cumprimento do dever moral. A próxima fase então, 
para fins espirituais, será alcançar a virtude e a vida eterna. “...prova de que o justo caminho não consiste em 
avançar da concessão da graça para a virtude, mas antes da virtude para a concessão da graça.”30

A religião em Kant tem como finalidade educar o homem para o cumprimento do dever moral, para que 
assim seja alcançada a graça, que é a plenitude espiritual.

“Ninguém (...) pode atravessar o mar deste século se não é levado pela cruz de Cristo.” (AGOSTINHO, Comentário 
ao Evangelho de João, homilia II,3)

24 “A história e a ideia de progresso, temas encampados pela Ilustração, surgem como pontos inevitáveis na saga da humanidade rumo á efetivação 
plena da dignidade. Só ela interessa á Ilustração, sé ela interessa a Kant, o que o faz afirmar em sua obra A metafísica dos costumes, que, enquanto 
houver um ser humano tratado como meio, não como fim, toda a humanidade está rebaixada e ferida na sua condição de dignidade.” (HORTA, José 
Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P38)
25 KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992. P. 129
26 “A Idade Média , especialmente por meio da filosofia cristã, oferece novos elementos à percepção da condição humana, igualmente fun-
damentais para a saga do Ocidente rumo á dignidade . A afirmação do homem feito á imagem e semelhança de Deus , já consignada no 
Antigo Testamento e cuidadosamente trabalhada pelos filósofos cristãos, é alargada à universalidade, como será próprio do Cristianismo 
em todas as suas sendas. Todos são igualmente filhos de Deus, todos são igualmente feitos à Sua imagem e semelhança. Essa igualdade 
abstrata, que os estoicos já haviam percebido pela afirmação do homem como centelha de razão e igualmente livre na sua capacidade 
de pensar, ganha diferentes contornos com o Cristianismo, cuja ética evoca n ovos valores sem rechaçar o que havia de mais precioso na 
Antiguidade, a sua filosofia.”  (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: 
editora UFMG. 2017. P29)
27 “A dignidade humana , ideia que representa este valor absoluto que o homem expressa, se tornará medida para toda a filosofia kantiana, e 
prescreverá a necessidade de um direito, de um Estado e de um mundo- sempre por um empenho em se pensar a humanidade, o universal- 
que dê efetivamente reconhecimento e realidade a ela.” (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 
1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P38)
28 (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P.155)
29 (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P.187)
30 (HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: editora UFMG. 2017. P.203)
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NOTas fINaIs

Kant, exerceu enorme influência sobre a teologia, sobretudo protestante, devido às afinidades da visão 
kantiana da religião como um assunto eminentemente prático, separado do conhecimento teorético do mundo, 
e a concepção evangélica da fé também como o exercício de uma razão prática e não teórica. Consequentemen-
te, a fé seria uma dimensão autônoma em relação à ciência.A teologia protestante teria abraçado Kant porque, 
assim, teriam um fundamento para salvaguardar a fé dos ataques das ciências então em franco desenvolvimen-
to31, a despeito das demais ideias do sistema religioso kantiano.

Provavelmente o ponto mais importante a ressaltar quanto à profunda influência de Kant na teologia 
seja o fato de sua filosofia ter procedido a uma transformação da compreensão da experiência religiosa, que 
doravante se circunscriverá à moralidade.

REfERÊNCIas

AZEVEDO, Cristiane A. de. A Procura do Conceito de Religio: Entre o Relegere e o Religare. Religare - Revista do pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da UFPB, 7 (1), 90-96, Março de 2010. Disponível em: http://
www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/religare/ article/view/9773. Acessado em 18.06.2018.

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano. Título original: Le Sacre et Le profane. Tradução: Rogério Fernandes, São 
Paulo: Livraria Martins Fontes, 1992, pg. 13.

GEERTZ, Clifford. Religion as a Cultural System. In: BANTON, Michael (editor). Anthropological Approaches to the 
Study of Religion. Londres: Association of Social Anthropologists of the Commonwealth, (1ª ed. de 1966), 2ª ed-
ição, 2004

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da História. 2º edição. Brasília: Universidade de Brasília, 2008

HORTA, José Luiz Borges. SALGADO, Karine. História, Estado e Idealismo Alemão. 1º edição. Belo Horizonte: Editora 
UFMG. 2017

_________________Também uma Filosofia da História para a Formação da Humanidade. Tradução: José M. Justo, Lis-
boa: Edições Antígona, 1995.

KANT, Immanuel. A Religião nos Limites da Simples Razão. Lisboa: edições 70. 1992

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 1988 

PANNENBERG, Wolfhart. Filosofia e Teologia: tensões e convergências de uma busca em comum. Tradução: Nélio 
Schneider. São Paulo: Ed. Paulinas, 2008

SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Kant; seu fundamento na liberdade e na igualdade. 3º edição. Belo 
Horizonte: Del Rey,2012 

SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça em Hegel. Belo Horizonte: Edições Loyola, 1996

31



SEÇÃo 5

 EnAdE – ciÊnciAS conTÁBEiS





161

ESTudo dA PErcEPÇÃo doS AlunoS do curSo dE  
ciÊnciAS conTÁBEiS SoBrE o EXAmE nAcionAl dE  

dESEmPEnHo doS ESTudAnTES (EnAdE)

                                                                                                 David Cristian Feitosa Pinheiro 1 
Renato Batista Fernandes 2 
Victor do Carmo Oliveira 3

REsumO: O presente estudo teve por objetivo identificar a percepção dos alunos do curso de Ciências Contábeis sobre 
a aplicação do exame nacional de desempenho dos estudantes (ENADE) de maneira a revelar as concepções em relação 
aos conteúdos programáticos exigidos na avaliação correlacionando com os conteúdos estudados em sala de aula 
durante a sua formação de nível superior. O arcabouço teórico utilizado no referido estudo é baseado nas resoluções 
e portarias do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) em relação à matriz curricular do curso superior de 
ciências contábeis de acordo com os requisitos de qualidade e excelência do ensino superior na modalidade presencial. 
Os procedimentos metodológicos utilizados foram à pesquisa bibliográfica e a documental onde foram realizadas 
tabulações das respostas que os referidos estudantes do questionário semi estruturado sob a percepção do exame 
constante no caderno de prova elaborado pelo Ministério da Educação (MEC). Os resultados apurados demonstram que 
os alunos participantes do exame consideram a prova em nível de exigência curricular como difícil, demonstram que 
o tempo de aplicação da prova considerado pelos alunos como adequado e que a instituição em relação ao conteúdo 
programático do curso de ciências contábeis ofereceu e trabalhou todos os conteúdos que foram cobrados no exame 
nacional dos estudantes. Concluindo que as ementas do curso de ciências contábeis e o projeto político pedagógico 
do curso estão atendendo as necessidades e demonstram o compromisso de aprimorar a qualidade e excelência da 
oferta do ensino pela instituição. 

PalavRas-ChavE: Ciências Contábeis. Desempenho. Estudantes. 

absTRaCT

The purpose of this study was to identify students’ perceptions of the Accounting Science course on the application of 
the national student performance test (ENADE) in order to reveal the conceptions regarding the programmatic content 
required in the evaluation correlating with the content studied in the classroom during their higher education. The 
theoretical framework used in this study is based on the resolutions and ordinances of the Higher Education System 
(SINAES) in relation to the curricular matrix of the higher education of accounting sciences according to the requirements 
of quality and excellence of higher education in the face-to-face modality. The methodological procedures used were 

1 Graduando em Ciências Contábeis pela Faculdade ASA de Brumadinho/MG.
2 Mestre em Administração, coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade ASA de Brumadinho/MG.
3 Mestre em Administração e professor do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade ASA de Brumadinho/MG.
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the bibliographical and documentary research where tabulations of the answers that the referred students of the 
semi structured questionnaire were carried out under the perception of the constant examination in the test book 
elaborated by the Ministry of Education (MEC). The results show that the students participating in the exam consider 
the evidence at the level of curricular requirement as difficult, demonstrate that the time of application of the test 
considered by the students as adequate and that the institution in relation to the program content of the course of 
accounting sciences offered and worked all the content that was collected on the national student exam. Concluding 
that the courses in the accounting sciences course and the political pedagogical project of the course are meeting the 
needs and demonstrate the commitment to improve the quality and excellence of the teaching offer by the institution.

KEywORds: Accounting Sciences. Performance. Students.

1 INTROduÇÃO

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) tem por objetivo avaliar os graduandos 
em relação aos conteúdos programáticos, competências adquiridas em sua formação e habilidades necessárias 
ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o grau de atualização dos estudantes com relação ao 
cenário brasileiro e mundial. (INEP, 2015)

De acordo com o INEP (2015), o ENADE regulamentou-se pela Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004, 
substituindo o Exame Nacional de Cursos (ENC), popularmente conhecido como “Provão”. De acordo com Paiva 
(2008), em relação ao ENADE, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) apresentou um 
novo modelo de avaliação do desempenho acadêmico, como metodologia hábil à solução dos problemas impu-
tados ao ENC. Ele busca avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, 
em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. A primeira aplicação ocorreu 
em 2004 e a periodicidade de aplicação do Enade é trienal, o que significa dizer que a segunda avaliação do 
desempenho acadêmico dos estudantes de um curso de graduação somente ocorrerá depois de decorridos 
três anos.

Para Kant (1996), o homem é aquilo que a educação faz dele. A qualidade do ensino e o desempenho 
dos alunos são influenciados pela qualidade do currículo do curso na definição de metas a alcançar, metodolo-
gias e técnicas a serem seguidas no sistema de avaliação. (SLOMSKI et al., 2010).

Neste contexto, a questão que orienta essa pesquisa é: Qual a percepção dos discentes de Ciências 
Contábeis, com ótica aos alunos concluintes do curso, em relação à aplicação do Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (ENADE)?

A partir do problema de pesquisa mencionado, o objetivo geral deste estudo consiste em verificar a 
percepção dos estudantes em relação à aplicação do ENADE. Para isso, serão analisadas as respostas dos dis-
centes concluintes do curso de Ciências Contábeis da Instituição Educacional Cecília Maria de Melo Barcelos, 
através de um questionário com perguntas semi estruturadas presente na prova a ser realizadas pelos alunos 
em 2018. 
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2 REfERENCIal TEóRICO

Neste tópico são abordados assuntos como: a evolução da educação no Brasil; o conceito e funções do 
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior); conceito e funções do ENADE (Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes).

2.1 hIsTóRICO da EduCaÇÃO NO bRasIl

No século XV com a chegada dos portugueses no Brasil, iniciaram a colonização no Novo Mundo, nesse 
ínterim, encontram uma região de povos e tribos indígenas que não tinham constituído um sistema de escrita 
e nem um sistema escolar.

Em 1534 foi fundada por Inácio de Loyola a Companhia de Jesus (Jesuítas), o ensino e a educação eram 
metas da Companhia, tanto na Europa como no exterior. Assim, foram abertas escolas para os jovens rapazes 
da Europa, alargado posteriormente à América e Ásia. 

Subseqüentemente, os portugueses perceberam que precisavam investir na educação dos filhos dos 
colonos que moravam no país, sendo fundado em 1564 pelos jesuítas, o primeiro colégio do Brasil, na Bahia, 
orientado, maiormente à educação de filhos de portugueses.

Os Jesuítas, por duzentos e dez anos trabalharam incansavelmente em diversas partes do Brasil, até 
serem expulsos, em 1759, pelo Marquês de Pombal.

De acordo com Filho (2010) “no Brasil, as reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal, a partir de 
1759, representam uma tentativa frustrada na mesma direção”. Pombal fechou as escolas jesuítas, implantou 
as Aulas Régias, introduzindo reformas educacionais em todo o Império. Após as reformas, surgiram várias ins-
tituições de ensino, existentes até os dias atuais no Brasil.

O Brasil alcançou a independência em 1822, até meados do século XX, era uma nação rural, com um 
baixo índice social e econômico. Sua economia era fundamentada pelo setor primário, senhoreando uma popu-
lação ativa cada vez maior e menos qualificada. Para Ferreira Jr. (2010, p. 33):

“No contexto de uma sociedade agrária e escravocrata, a educação não guarda 
diretamente uma relação científica com o mundo do trabalho. As relações sociais de 
produção são marcadas pelo baixíssimo nível de desenvolvimento tecnológico das 
máquinas, da mão de obra (analfabeta) e das matérias-primas utilizadas no processo de 
fabricação das mercadorias (manufaturas)”.

“Após a independência política obtida em 1822, as elites agrárias trataram de conceber um ordenamen-
to jurídico para o Brasil, que preservasse a essência do modelo econômico, social e político herdado do longo 
período colonial” (FERREIRA JR., 2010, p. 39)

A Constituição outorgada em 1824, que contemplava a gratuidade do ensino a todos os cidadãos, de 
fato esforços nesse sentido foram feitos com um resultado aquém do desejado. Devido os recursos, tanto quan-
titativos como qualitativos eram insuficientes para a educação.
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Ferreira Jr. (2010, p. 39) diz:

“Assim, a primeira Constituição, outorgada em 1824, manteve intactas as relações sociais 
escravistas de produção e estruturou um regime político imperial de caráter absolutista, 
no qual o imperador, além do poder executivo, exercia um quarto poder denominado 
moderador, que subordinava o poder judiciário e legislativo.”

Em um período de transição entre Império e Republica, o Colégio Pedro II foi preponderante para a 
educação nacional, haja vista do desenvolvimento científico, artístico e cultural da nação brasileira. Em 1837 foi 
criado o Colégio D. Pedro II no Município Neutro, única instituição escolar imperial que conferia o diploma de 
bacharel em ensino médio, o que os habilitava a ingressar no ensino superior sem prestar exames. (FERREIRA 
JR., 2010).

Surge em 1880 à primeira escola normal da Capital do Império, destinada à formação de professores, 
cuja origem remontava ao Império.

Proclamada a República em 1889 foi escolhido o Marechal Deodoro da Fonseca, antigo monarquista e 
amigo do Imperador, para chefiar no Governo Provisório. (BRASIL, 1889)

Após a promulgação da primeira Constituição republicana, que é completamente omissa, não reservan-
do sequer uma linha para falar da obrigatoriedade da escolarização. A primeira reforma aconteceu por meio de 
decreto do então presidente do Estado de São Paulo, Prudente de Morais, em 12 de março de 1890: 

“O mesmo previa a urgência em formar professores por meio de bons recursos 
pedagógicos e de conhecimentos científicos do momento. Ainda previa o cargo de 
Diretor da escola pública com a criação da Escola-modelo, escola de prática de ensino 
dos alunos normalistas, anexa à Escola Normal” (ALVES, 2009, p. 53)

Posteriormente, em 1892 é assinada a lei n. 88/92, que reformulava as diretrizes do ensino público 
primário e secundário.

Em 1911 surge a Reforma Rivadávia Correa, também conhecida por Lei Orgânica de Rivadávia Correa. 
Alicerçado pela ideia de liberdade de ensino retirando do Estado o poder de interferência na área. “Foi conside-
rada uma reforma complexa e com traços contraditórios, por isso não alcançou seus objetivos, durando apenas 
quatro anos, o suficiente para semear resultados desastrosos” (ALVES, 2009, p. 57)

Com o Decreto 19.402 de 14 de novembro de 1930, foi criado o Ministério dos Negócios da Educação 
e Saúde Pública. Reformado pelo ministro Francisco Campos, o ensino secundário, criou-se os Exames de Ma-
dureza. 

Segundo Bittar, Marisa e Bittar, Mariluce (2012):

“A Reforma Francisco Campos, como ficou conhecida, teve como diferencial a criação, 
pelo menos em lei, de um Sistema Nacional de Educação, além de ter criado o Conselho 
Nacional de Educação, órgão consultivo máximo para assessorar o Ministério da 
Educação. O texto da Reforma determinou que o ensino secundário ficasse organizado 
em dois ciclos: o fundamental, de cinco anos, e o complementar, de dois anos. Dessa 
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forma, o ensino secundário compreendia a escolarização imediatamente posterior aos 

quatro anos do ensino primário e tinha caráter altamente seletivo” (BITTAR & BITTAR, 

2012).

Com o golpe de Estado que instituiu a ditadura de Vargas (1937-1945), uma nova Constituição, a de 1937, 

com a Reforma Capanema, sob o nome de Leis Orgânicas do Ensino. Para Bittar, Marisa e Bittar, Mariluce (2012):

Durante a ditadura de oito anos, o governo editou uma das reformas mais duradouras 

do Sistema Educacional Brasileiro, as chamadas Leis Orgânicas do Ensino, mais 

conhecidas como Reforma Capanema (1942-1946). Esse conjunto das Leis Orgânicas do 

Ensino, editadas de 1942 a 1946, estabeleceram o ensino técnico-profissional (industrial, 

comercial, agrícola); mantiveram o caráter elitista do ensino secundário e incorporaram 

um sistema paralelo oficial (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Com o fim do Estado Novo, surgiu a Constituição de 1946.Entre os anos 1960 e 1970, foi feita a “refor-

ma universitária”, que adequou a universidade ao modelo econômico preconizado pelo regime, instituindo os 

departamentos, a matrícula por crédito e não mais em disciplinas, a extinção da cátedra, etc. (BITTAR, Marisa e 

BITTAR, Mariluce, 2012)

Com o regime iniciado em 1964, houve um aumento do autoritarismo, marcado na área da Educação 

com a expatriação de organizações estudantis como a União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1967, os milita-

res iniciaram movimentos repressivos no sentido de consolidar e solidificar sua liderança:

“Iniciou-se uma ação de “caça aos comunistas”, ou seja, entidades e núcleos formadores 

de possíveis oposições ao Governo, tais como: Centro Popular de Cultura – CPC –, 

Centro de Educação Popular – Ceplar –, União Nacional dos Estudantes – UNE –, dentre 

outros que lutavam pela educação e cultura popular, começaram a ser dominados e/ou 

dizimados pelo Regime” (PEREIRA e PAULINO, 2006, p. 1946)

Ocorreu a reforma do ensino fundamental e médio, em 1971, durante o governo Médic. As “Escolas 

Normais” foram extintas. Desta maneira ocorreram as reformas:

“Posteriormente, em 1971 a Reforma do Ensino Primário - com o intuito de evitar 

a participação da sociedade civil evitando possíveis mobilizações de outros setores 

que não o Militar dominante, para modificar a estrutura de ensino até então vigente” 

(PEREIRA e PAULINO, 2006, p. 1945)

No conceito de Ferreira Jr. (2010, p. 110) “Resumindo: o Brasil chegou ao final do século XX, depois do 

fim da ditadura militar (1985) e da promulgação da Constituição de 1988, sem ter conseguido resolver a questão 

da escola pública para todos e com boa qualidade de ensino”, merecendo destaque na Constituição, a educação 

que em seus dispositivos transitórios dava o prazo de dez anos para a universalização do Ensino e a erradicação 

do analfabetismo.
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A lei 9.131/95 criou o Conselho Nacional de Educação, substituindo o antigo Conselho Federal de Educação 
que havia surgido com a LDB (Lei das Diretrizes Básicas) de 1961 e tinha sido extinto em 1994, assegurando-lhe:

“O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de 
Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da 
sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional.” (BRASIL, 1995)

A nova LDB surgiu ainda em 1996, estando baseada no principio do direito universal à educação:

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
(SENADO FEDERAL, 2017).

Após as inúmeras tentativas de eliminar as conquistas obtidas, a LDB de 1996 trouxe avanços com re-
lação à lei anterior, ao final, a lei promulgada, introduz mudanças significativas na educação básica do país e o 
decréscimo da estratificação educacional no Brasil.

2.2 O CuRsO dE CIÊNCIas CONTábEIs NO bRasIl

Peleias et al. (2007, p. 22) afirmam que:

“A evolução estudada começou no século XIX, com a instituição formal das Aulas de 
Comércio e do Instituto Comercial do Rio de Janeiro. No século XX, abrangeu o ensino 
comercial, os cursos profissionalizantes, a criação do ensino superior e a pós-graduação 
Stricto Sensu em Contabilidade.”

Por volta de 1902, a primeira escola contábil fundada no Brasil foi no método de comércio, levando o 
nome de Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Datado em 1931, o primeiro curso de Contabilidade 
foi criado por meio do Decreto 20.158.

“Em 1945, foi instituído o Curso Superior de Ciências Contábeis e Atuariais, que 
posteriormente foi desmembrado em dois cursos distintos. Inicialmente as aulas 
de comércio contemplavam conteúdos de economia e direito, bem como de 
outras áreas. Com o passar do tempo novos conteúdos foram inseridos e outros 
foram eliminados, em função da evolução da sociedade e do aumento do grau de 
especialização, que resultava no desmembramento de cursos que criaram autonomia, 
como administração de empresas e economia, se tornando cursos superiores próprios.” 
(SOARES et al., 2011, p. 28)

Fundada, a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil 
ganhou o primeiro núcleo de pesquisa contábil, isto posto, a instauração do curso de Ciências Contábeis e Atuarias, 
desde então, as pesquisas cientificas passou-se a serem escritas com maior conteúdo cientifico e teses acadêmicas de 
alto valor.
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Silva, S at al. (2017, p. 23) diz:

“Três anos após o este decreto, em 1863, na cidade do Rio de Janeiro iniciou-se 
administração a disciplina de escrituração mercantil a fim de facilitar a formação de 
profissionais contábeis quanto à escrituração. Em seguida, o Decreto Imperial nº 4.475 
de 1870, reconhece no Brasil a Associação dos Guarda-Livros da Corte, regularizando a 
profissão de guarda-livros, o que influenciou também para o futuro reconhecimento, 
em 1905, dos cursos de perito-contador e guarda-livros através da Escola Prática de 
Comércio Álvares Penteado.”

Ano após ano, a Contabilidade veio apresentando um constante desenvolvimento, havendo mudanças 
significativas tanto nas normas e padrões que norteiam a Contabilidade, quanto nos procedimentos contábeis, 
acabaram por destituir aquela velha figura do guarda-livros dada ao profissional contábil por muitos anos, hoje 
já pode atuar, por exemplo, na escrituração, elaboração, divulgação, análise e controle dos dados contábeis.

O Conselho Nacional de Educação assegura, em sua resolução CNE/CES n.° 10/04, que o curso de gra-
duação em Ciências Contábeis deve: 

“Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 
administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento 
de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas 
de sua gestão perante a sociedade, gerando também informações para a tomada de 
decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania.”

Atualmente, no intuito de deixar para o mercado um profissional completo, que tenha as habilidades 
e competências necessárias para exercer sua função, com louvor, abrangendo todas as áreas de atuação, as 
universidades têm enfrentado dificuldades para acompanhar tal evolução.

Segundo Soares et al. (2011, p. 37):

“Analisando a legislação que regulou as aulas de comércio, posteriormente as aulas dos 
cursos de guarda-livros, perito-contadores e, por fim, os cursos de nível superior de 
Ciências Contábeis, conclui-se que houve mudanças de conteúdos ao longo dos dois 
séculos de história analisados.”

Em busca da modernização da Contabilidade, os interessados entre a comunidade econômica, os pro-
fessores e IES, busca um profissional completo, com habilidade e conhecimentos necessários para a classe 
contábil identificar o nível de aptidões necessárias para seus membros atuarem no mercado. 

Conforme Bugarim e Oliveira (2014) “O cenário atual indica que um dos principais obstáculos a serem 
enfrentados pela classe contábil é a insuficiente quantidade de docentes titulados.”, visto que parte dos docen-
tes não buscar qualificação e ampliação de seus conhecimentos, e acaba desatualizados, o ensino contábil está 
defasado.
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2.3 SISTEMA NACIONAL DE AVALIAçãO DA EDUCAçãO SUPERIOR – SINAES

Conforme o art. 1° da Lei n.10.861/04 “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”

Tendo como principal fundamento, o SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educa-
ção superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e respon-
sabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 
promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade institucional. (BRASIL, 2004). Segundo Polidori et al. (2006, p. 431):

“É fundamental que o Sistema permita que as IES desenvolvam a sua gestão com base 
nas informações advindas deste processo de avaliação, e que, em última instância, os 
resultados provindos deste processo amplo de avaliação da educação superior sirvam 
como mecanismos para enriquecer o planejamento das IES e subsidiar a construção de 
políticas internas de desenvolvimento de oferta de um ensino superior de qualidade, 
além de subsidiar políticas públicas educativas.”

Destarte, esse mecanismo de avaliação envolve melhorar o mérito e o valor das instituições, áreas, 
cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; melhorar a qualidade 
da educação superior e orientar a expansão da oferta, além de promover a responsabilidade social das IES, 
respeitando a identidade institucional e a autonomia de cada organização. (INEP, 2015). O SINAES apresenta 
três grandes pilares:

“(1) avaliação institucional; (2) avaliação de cursos e (3) avaliação do desempenho dos 
estudantes. Esses pilares são atendidos pelos processos de avaliação in loco para os 
itens um e dois, e complementados pela organização e avaliação interna de cada IES. O 
pilar três é atendido pela realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 
o ENADE.” (POLIDORI, 2009, p. 445)

Todos os processos do SINAES passam pela avaliação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (CONAES), criada para atender a esta demanda, e toda operacionalização pelo INEP em conjunto com 
a SESu.

De acordo com o INEP (2015), todas as informações obtidas com o Sinaes são utilizadas pelas institui-
ções de ensino superior, para nortear sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, pelos órgãos 
de administração pública, com o fim de desenvolver políticas públicas, analogamente, pelos estudantes, pais de 
alunos, instituições acadêmicas e públicas em geral, para apurar suas decisões quanto à realidade dos cursos e 
das instituições. 
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2.4 EXamE NaCIONal dE dEsEmPENhO dOs EsTudaNTEs (ENadE)

Criado pela Lei n. 9.131/95, o Exame Nacional de Cursos (ENC), ou “Provão”, foi aplicado apenas aos es-

tudantes concluintes, no período de 1996 a 2003, com o objetivo de avaliar os respectivos cursos de graduação. 

Sendo substituído em 2004, com a implementação do Sinaes, pelo ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes). (GRIBOSKI, 2012).

“O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), instituído pela Lei nº. 
10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004), apresentou um novo modelo de avaliação 
do desempenho acadêmico, como metodologia hábil à solução dos problemas imputados 
ao ENC. Desde 2004, quando foi instituído, ao Sinaes é atribuída a responsabilidade pela 
proposição e implantação de metodologias de avaliação que possam cumprir a atual 
política de avaliação da educação superior brasileira.” (PAIVA, 2008, p. 33)

O ENC mostrou-se fragmentado e ineficiente, por conseqüência, não conseguiu mostrar com real cla-

reza a educação do país. Dessa forma, voltou-se a procurar métodos de avaliação que fossem capazes de de-

monstrar a efetiva realidade das IES.

 Conforme Griboski (2012, p. 180):

“A partir da implantação do Sinaes, em 2004, o objetivo do Enade é ampliado e passa 
a integrar a avaliação de cursos e instituições e a expressar o desenvolvimento da 
aprendizagem dos estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação, em 
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos ofertados.”

Embora o Enade seja realizado periodicamente, a sua aplicação é feita por diversas áreas do conhe-

cimento. Estes grupos serão submetidos ao Exame somente a cada três anos, sempre com aplicação aos in-

gressantes e concluintes, ocorrendo, na maioria dos cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano. 

(TRINDADE, 2007)

Conforme a legislação vigente fica evidenciada os critérios de habilitação ao Enade. Estabelece que 

sejam caracterizados como estudantes de final do primeiro ano aqueles que, até a data inicial do processo 

de inscrições, tenham cumprido entre 0% e 25% da carga horária mínima do currículo do curso. Assim como, 

estabelece que sejam caracterizados como estudantes concluintes do curso aqueles que, na mesma data de 

referência, tenham cumprido pelo menos 80% da carga horária mínima do curso da IES ou possam concluí-lo 

durante o ano letivo de realização do Enade. (BRASIL, 2018)

Verhine et al. (2006, p. 296): “Quanto ao ENADE, da mesma forma que o Provão, tornou-se um compo-

nente curricular obrigatório, com registro no histórico escolar de cada estudante.”

Visto que a participação do estudante habilitado é indispensável ao registro da regularidade no histó-

rico escolar, similarmente a expedição do diploma pela Instituição de Ensino Superior, uma vez selecionado, 

o acadêmico será obrigado a realizar o exame, sob pena de ficar em situação irregular com a obrigação legal.
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2.5 PEsquIsas aNTERIOREs sObRE a TEmáTICa aPREsENTada 

No que se refere aos estudos relacionados à temática, tem-se Oliveira e Cruz (2016) que realizaram uma 
pesquisa com o objetivo de investigar se existem diferenças significativas na percepção de alunos de períodos 
iniciais e finais do curso de ciências contábeis de uma instituição de ensino superior. Os autores concluíram que 
existe uma clara diferença entre as percepções dos alunos iniciantes e dos alunos concluintes do curso de ciên-
cias contábeis em relação ao ENADE. A percepção dos objetivos do exame, sua estrutura, as consequências para 
as Instituições de Ensino, bem como os sentimentos apresentados pelos alunos, foram às principais diferenças 
apresentadas.

Paiva et al. (2012) realizaram uma pesquisa com estudantes iniciantes e concluintes do Curso de Ciên-
cias Contábeis da UnB com o objetivo principal de verificar quais são os pontos fortes e fracos da organização 
didático-pedagógica, do corpo docente e das instalações físicas desse curso. Obteve-se o objetivo quando, ob-
servando os resultados, alguns indicadores se destacaram por receber conceitos abaixo e acima da média, com 
quantidade significativa de alunos atribuindo a mesma nota.

Cruz et al. (2013) verificaram a relação entre as proporções de conteúdos curriculares e o desempenho 
dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis com base no ENADE de 2009. A justificativa baseou-se na reflexão 
sobre as variáveis capazes de influenciar o desempenho dos alunos a partir da identificação dos conteúdos cur-
riculares dos cursos bem como sua aderência ao conteúdo da prova do exame. 

“O objetivo geral foi identificar a possível relação entre os conteúdos curriculares dos cursos e a nota 
dos alunos no ENADE do curso de Ciências Contábeis.” (CRUZ et al., 2013, p. 198). Através dos resultados apre-
sentados, permitiram desenhar o perfil dos cursos de Ciências Contábeis por meio da relação dos percentuais 
de conteúdos curriculares e das notas dos alunos no ENADE. Além disso, possibilitaram também verificar certa 
distância entre os direcionamentos dos conteúdos curriculares feitos pelos cursos com base nas exigências do 
MEC e a estrutura dos conteúdos cobrados na prova do ENADE para os cursos de Ciências Contábeis no ENADE 
de 2009. (CRUZ et al., 2013)

Peleias et al. (2007) realizaram uma pesquisa que buscou identificar, localizar e analisar a legislação na-
cional sobre o ensino comercial, profissionalizante, técnico e superior de Contabilidade no Brasil, desde o século 
XIX até a promulgação da Resolução CNE/CES n° 10/2004. Identificou-se como alguns eventos relevantes ocorri-
dos no cenário econômico, político e social afetaram o ensino comercial e de Contabilidade, além de corroborar 
alguns aspectos identificados por pesquisadores contábeis, e isso ajuda a melhor delinear o cenário do desen-
volvimento histórico da Contabilidade no Brasil. Os resultados obtidos sugerem a continuidade das pesquisas.

Por fim, Silva (2008) realizou uma pesquisa que procura equacionar e sugerir mudanças para os pro-
blemas do ensino de contabilidade no Brasil, apresentando sugestões para mudanças efetivas na dinâmica do 
ensino-aprendizagem, oportunizando uma melhoria da aprendizagem pelos estudantes. O autor concluiu que 
uma das mudanças que será imprescindível para o ensino da contabilidade é deixar de ser centrado no pro-
fessor para centrar-se no aluno. Desenvolver o espírito científico proporcionando através dos conhecimentos 
compartilhados pelos docentes das Instituições de Ensino Superior o espírito inovador, criativo, critico, tendo 
sempre a oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos. (SILVA, 2008)
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3 méTOdO dE PEsquIsa

Para que se alcançasse o objetivo proposto nesta pesquisa acadêmica de forma eficiente, necessitou-
-se do uso de alguns critérios metodológicos que garantissem a eficácia deste projeto. Em tudo que se faz na 
vida tem que haver um método ou uma metodologia sistematicamente correlacionada para que se atinja um 
objetivo esperado. 

É importante salientar a diferença entre metodologia e métodos. A metodologia se 
interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela 
pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os 
procedimentos (métodos e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além da descrição 
dos procedimentos (métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa), indicando a 
escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009, p. 13).

Compreendeu-se a importância de se usar uma metodologia e métodos coerentes ao tipo de pesquisa 
que se realizou, visando responder a pergunta problema objeto deste estudo. Quanto à abordagem do proble-
ma, tratou-se de uma abordagem quali-quantitativa. A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma compreensão 
mais aprofundada de um grupo social, organização, empresa comercial etc..

3.1 CaRaCTERIzaÇÃO Ou dElINEamENTO da PEsquIsa

Quanto aos meios ou procedimentos técnicos tratou-se de pesquisa bibliográfica de modo a proporcio-
nar compreensão sobre a evolução do curso de Ciências Contábeis no Brasil; o conceito e funções do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e o processo de realização do ENADE. A coleta dos dados 
junto aos alunos será realizada por meio de um questionário com questões fechadas e abertas. São sujeitos 
desta pesquisa os discentes de Ciências Contábeis, com ótica aos alunos concluintes do curso. Tendo em vista 
que o Exame nacional de desempenho dos estudantes é realizado em um ciclo trienal de avaliação, os alunos 
foco de estudo são os alunos que realizaram o exame em 2018.

 

3.2 COlETa dE dadOs

Os instrumentos que foram usados na coleta de dados no decorrer da pesquisa bibliográfica foram à 
observação sistemática e o questionário semi estruturado. Gil (2008, p. 100) destaca que “a observação constitui 
elemento fundamental para a pesquisa. Desde a formulação do problema, passando pela construção de hipóte-
ses, coleta, análise e interpretação dos dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de 
pesquisa”, sendo uma fonte válida para conhecer mais o problema e assim obter o conhecimento necessário.

3.3 aNálIsE dE dadOs

A análise e interpretação dos dados foram à análise de conteúdo, para Gerhardt e Silveira (2009, p. 84) 
“a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa e, como tal, tem determinadas características metodológicas: 
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objetividade, sistematização e inferência.” Foram utilizadas planilhas em Excel para levantamento, organização, 
apuração e interpretação dos dados coletados, uma vez que este tipo de programa ofereceu todo o suporte 
para realização de cálculos e formulação de tabelas na estruturação da resposta do objetivo pretendido. 

4 aNálIsE dOs REsulTadOs

4.1 aNálIsE dO quEsTIONáRIO da PROva REalIzada 

Foram tabuladas as respostas de acordo com os vinte alunos que realizaram a prova no ano de 2018 e 
se dispuseram a responder o questionário de percepção da prova constante no final da mesma. O questionário 
da prova era composto por nove questões em relação à percepção do discente do curso de Ciências Contábeis 
em relação ao conteúdo da prova, correlacionando com os conteúdos aprendidos em sala de aula. Além de uma 
avaliação formal do grau de dificuldade da prova e do tempo de realização da prova do Enade em 2018. 

Observa-se na primeira questão que 60% dos alunos participantes da prova consideraram o grau de 
dificuldade em relação ao quesito formação geral como médio e outros 30% consideram difícil. Estas questões 
de formação geral compreendem a análise e interpretação de textos, leitura de gráficos e tabelas relacionados 
aos conhecimentos gerais que são trabalhados em sala de aula nos primeiros anos do curso superior

Na segunda questão os alunos avaliaram o grau de dificuldade dos componentes específicos relacio-
nados ao curso superior de ciências contábeis, neste quesito, 65% consideram como difícil, 20% como médio e 
15% como muito difícil, uma percepção dos alunos em relação ao grau de dificuldade da prova se potencializou 
na questões referentes ao curso superior.
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Foi evidenciado na terceira questão que 50% dos alunos consideram o tempo de realização da prova 
como adequado, outros 20% consideram o tempo longo e 15% consideram muito longa a extensão da prova 
em relação ao tempo total. Considera-se que o tempo de realização da prova que foram de quatro horas foi 
considerado adequado em relação a quantidade de questões presentes na prova.

Com relação aos enunciados das questões de conhecimento geral da prova os alunos consideraram 
que estes estavam claros e objetivos no que se refere sim, a maioria e sim a todos totalizando 70% dos alunos 
que realizaram a prova.

A questão cinco apresentou o mesmo tipo de observação, porém relacionado aos conhecimentos espe-
cíficos do curso de ciências contábeis na qual os alunos responderam totalizando também 70% sim a maioria e 
sim a todos os enunciados das questões da prova.
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A questão seis apresentou a seguinte indagação se as instruções e inofrmações da prova foram sufi-
cientes para resolução de todas as questões na percepção dos alunos do curso de ciências contábeis 80% con-
sideram sim em todas ou na maioria das questões realizadas.

A questão sete pergunta se o aluno teve alguma dificuldade ao responder as questões da prova, a 
principal dificuldade observada pelos alunos foi a de uma forma de abordagem diferente do conteúdo 50% dos 
alunos fizeram esta consideração; 20% responderam falta de motivação para realização da prova e outros 15% 
responderam desconhecer o conteúdo. Os alunos que responderam não ter dificuldade alguma para responder 
as questões da prova foram 10% do total de alunos que participaram da prova. 

A questão oito é a mais enfatica em relação a realização da prova pois pergunta apenas em relação ao 
conteudo das questões objetivas que se relacionam diretamente com o curso de ciências contábeis na qual os 
alunos responderam 55% que estudaram e aprenderam muitos desses conteúdos, outros 5% terem estudados 
e aprendidos todos estes conteúdos totalizando 60% dos respondentes que estudaram e aprenderam os con-
teúdos relacionados da prova. 
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Observou-se na questão nove que o tempo gasto pelos alunos do curso de ciências contábeis foi entre 

três e quatro horas total de 95% dos alunos e 15% relataram quatro horas e não conseguiram terminar o que 

demonstra que a prova é realmente longa e possui um nível difícil de resolução das questões em relação à di-

mensão do tempo proposto pelo exame. 

5 CONsIdERaÇÕEs fINaIs

Realizou-se uma pesquisa com estudantes concluintes do curso de Ciências Contábeis da Faculdade 

ASA de Brumadinho com o objetivo principal de verificar quais são as percepções dos graduandos em relação ao 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). A percepção dos objetivos do exame, sua estrutura, 

o tempo, bem como os sentimentos apresentados pelos alunos, foram às principais percepções apresentadas. 

Por fim, outros estudos podem ser desenvolvidos a partir da abordagem da percepção dos graduandos quanto 

ao ENADE. Pesquisas futuras podem investigar, se os alunos ingressantes têm percepções díspares dos alunos 

concluintes do curso de Ciências Contábeis quanto à realização do exame. 
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25 de Janeiro de 2019, uma tragédia socioambiental se abateu sobre Brumadi-
nho, Minas Gerais. Famílias devastadas, situação caótica. A histórica estrada 
para o distrito de Piedade do Paraopeba, núcleo de ocupação inicial, destruída 
em um de seus trechos pela lama. Passados 5 meses, a cidade e seu povo luta 
para se restabelecer, para se levantar dos escombros desse triste momento. E, 
neste momento, a ciência, sobretudo a História, se coloca como importante 
testemunho da identidade de um povo na luta contra as adversidades. 

Para além de contribuir como espaço costumeiro de diálogo entre cientistas, 
esta edição de ASA-Palavra vem prestar homenagem ao município que abriga 
este periódico. Assim, tão marcante que a fatídica data, o ano de 1777, em que a 
existência de Piedade do Paraopeba é registrada pelo viajante e cientista portu-
guês José Joaquim da Rocha, primeiro registro de Brumadinho, vem lembrar a 
todos que desafios sempre foram a marca desse povo que tanto lutou e traba-
lhou pelo desenvolvimento de sua comunidade. Como diz o hino da nossa queri-
da Brumadinho “A bela sombra dos três irmãos, Nós escrevemos a nossa história...-
Dentro das serras, a cidade se resguarda, Trabalhando e construindo a sua glória”. 

É com esse espírito, otimista, alimentado por 1777 e pelo hino, que a ASA-Pala-
vra, como revista acadêmica coloca-se a serviço de resgatar, com esses registros, 
a coragem de um povo, que ao longo de sua história não se curvou diante dos 
desafios. Neste momento, juntamente com a fé, acreditamos que a ciência e a 
tecnologia são importantes caminhos para a reconstrução de Brumadinho, pois 
“oh! Brumadinho, sempre presente! Progredindo, triunfante... Destacando-se neste 
imenso país... Das gerais, você será, sempre, gigante!”
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