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EDITORIAL  

Nelma Monteiro1 

A Revista Eletrônica da Faculdade Novo Milênio com o nome de Espaço 

Transdisciplinar, criada neste ano de 2017, foi uma iniciativa da Faculdade Novo 

Milênio, sob a responsabilidade do Núcleo de Iniciação Científica, por meio da 

Pesquisa e Extensão.  Esta revista objetiva desmistificar a cultura do pensamento 

fragmentado e compartimentalizado, sem nenhuma conexão com a dialeticidade e a 

dimensão holística, que persiste na noção de formação de algumas instituições de 

ensino superior. Ela quer propiciar aos professores pesquisadores uma visão de 

construção do conhecimento científico de forma transdisciplinar. Por que ESPAÇO 

TRANSDISCIPLINAR? Buscamos as contribuições na análise do artigo “A BUSCA 

DA TRANSDISCIPLINARIDADE NAS CIÊNCIAS HUMANAS” escrito pelo 

professor Aloísio Krohling e que está sendo editado nesse primeiro número da 

revista. 

 
Após esta retrospectiva histórica, entraremos no cerne do nosso tema 
central na busca da Transdisciplinaridade nas Ciências Humanas. No 
campo das ciências e do saber, partiu-se para a especialização e 
fragmentação do conhecimento. Nas instituições universitárias cresceu a 
departamentalização do saber. Nos currículos dos cursos de Ciências 
Humanas foram introduzidos os princípios do taylorismo. Separou-se o 
sujeito do objeto [...] (KROHLING, 2017). 
 

 
A revista como uma ferramenta da perspectiva transdisciplinar está sendo 

criada por acreditar que nesse processo de construção do conhecimento e do saber 

temos que apostar na visão de totalidade e não de parte e segmentação. 

Os estudos, nesse sentido, buscam a dialogicidade e dialeticidade entre 

diferentes concepções filosóficas e chaves de leitura metodológicas que 

transitamdos termos interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, intradisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade ao termo  transdisciplinaridade   Aqui de forma conceitual damos 

destaque para a transdisciplinaridade nos apropriando da análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do MEC. 

A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas 
está para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes 

                                                           
1 Professora doutora, docente nos cursos de Direito e Pedagogia e, também, coordenadora do Núcleo 
de Iniciação Científica-Pesquisa e Extensão, da Faculdade Novo Milênio. 
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disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto no tempo. Busca a 
unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo,entre o todo e a 
parte. Adota atitude de abertura sobre as culturas do presente e do 
passado,uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da 
capacidade de articular diferentes referências de dimensões da pessoa 
humana, de seus direitos, e do mundo é fundamento básico da 
transdisciplinaridade (MEC, 2010). 
 

 

Esta revista de periodicidade semestral quer ser um espaço, no formato 

eletrônico, para divulgação dos trabalhos científicos, com prioridade para projetos de 

pesquisa e extensão e artigos produzidos pelos professores pesquisadores e 

bolsistas. Os projetos apresentados ao NUPEX seguem diferentes linhas de 

pesquisa que contemplam 10 cursos de graduação da faculdade, a saber:  nas 

ciências humanas- Educação e Gastronomia e nas ciências aplicadas- Direito, 

Serviço Social, Enfermagem, Administração, Recursos Humanos, Comunicação, 

Ciências Contábeis e nas ciências exatas- Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.  

 

O grande desafio que se coloca para a instituição de ensino ao adotar a 

concepção transdisciplinar na revista é desconstruir a visão distorcida da formação 

acadêmica de muitos profissionais que, ainda, concebem o conhecimento numa 

dimensão fragmentada, estanque e imutável. Eles não se permitem e se recusam à 

construção de outras práticas docentes que dialoguem com a teoria da 

complexidade,porque aponta a perspectiva transdisciplinar como aquela que 

reconhece a inter-relação e interação entre as diferentes áreas do conhecimento e 

do saber. Nesse contexto, buscamos em Edgar Morin a justificativa para o nome 

Revista Espaço Transdisciplinar. 

 

Edgar Morin afirma que a ciência nunca seria ciência se não fosse 
transdisciplinar. (WEIL et alli, 1994). É exatamente Edgard Morin, o grande 
defensor de uma revisão total no campo de todas as ciências e o criador da 
teoria da complexidade, que tem muitas relações com a idéia de 
transdisciplinaridade que ele defendeu (KROHLING, 2017). 
 

 

Assim sendo, considerando as reflexões aqui apresentadas, a Faculdade Novo 

Milênio, por meio do seu corpo docente afirma o compromisso com o conhecimento, 

o saber e a realidade social, que são fontes de pesquisa e extensão, na busca da 

perspectiva  transversalidade. 
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A busca da transdisciplinaridade nas ciências humanas 
 

KROHLING Aloisio1 

 
RESUMO 

Este artigo busca  elaborar uma retrospectiva histórica das raízes epistemológicas do pensamento moderno, passando pelo iluminismo e todas as 
correntes teóricas, seguidoras  da mesma fonte metodológica e epistemológica do SABER INSTRUMENTAL, o que se refletiu nas várias áreas do 
saber do campo das Ciências Humanas, com o objetivo de mostrar a importância da busca da transdisciplinaridade e interdisciplinaridade nas 
Ciências Humanas, com o resgate do paradigma do Múltiplo.  A busca da transdisciplinaridade  será o fio da meada buscada no sentido de voltar 
ao MÚLTIPLO de Anaximandro e resgatar o “Pantha Rei” das mudanças e contradições da história e da cultura ocidentais. Questiona-se o atomismo 
e fragmentação disciplinar da maioria dos cursos de graduação na área de Ciências Humanas, mormente na eduação e de modo exarcebado  no 
curso de Direito, com as suas dezenas de  disciplinas atomizadas e fragmentadas e sem  um fio condutor. É proposta a busca da 
transdisciplinaridade para o resgate da metodologia dialética e a filosofia da educação e a filosofia do direito como as duas grandes alavancas para 
uma visão e prática holística nos cursos de educação e direito bem na área das Ciências Humanas. 
Palavras–Chave: uno e múltiplo,iluminismo, saber instrumental,dialética,historicidade e cultura,  transdisciplinaridade, holística. 
 

INTRODUÇÃO1 

Após 500 anos da vigência do paradigma da 
Modernidade, que levou o pensamento ocidental de novo 
ao UNO de Parmênides, perdendo a visão do MÚLTIPLO 
de Anaximandro, Heráclito e Aristóteles, presenciamos 
hoje em dia  o seu esgotamento paradigmático. 

 Neste artigo, iremos elaborar uma retrospectiva 
histórica das raízes epistemológicas do pensamento 
moderno, passando pelo iluminismo e todas as correntes 
teóricas, seguidoras  da mesma fonte metodológica e 
epistemológica do SABER INSTRUMENTAL, o que se 
refletiu nas várias áreas do saber do campo das Ciências 
Humanas. A busca da transdisciplinaridade e 
transculturalidade será o fio da meada buscada no sentido 
de voltar ao MÚLTIPLO heraclitiano e resgatar o “Pantha 
Rei” das mudanças e contradições da história e da cultura 
ocidentais.  

A nossa tentativa é audiciosa e temos consciência da 
complexidade da tarefa, mas ancorados numa experiência 
pedagógica de 51 anos de magistério superior e dedicação 
à pesquisa da filosofia da educação e filosofia do 
direito,direitos humanos, ciência e teoria  política,  
sociologia política, filosofia da libertação, chegamos à 
conclusão da necessidade de questionar o atomismo e 
fragmentação disciplinar da maioria dos cursos de 
graduação na área de Ciências Humanas e de modo 
exarcebado  no curso de Direito com as suas dezenas de  
disciplinas atomizadas e fragmentadas e sem fio condutor. 

 
Retrospectiva histórica 

O Renascimento inaugura a época moderna, 
colocando o homem como o centro do universo e iniciando 
a formação do mito da modernidade . Com Renée 
Descartes evidenciamos o corte dicotômico entre a Res 
extensa e a res cogitans, entre a subjetividade e a 
objetividade. O universo consiste de duas diferentes 
substâncias: as mentes, ou substância pensante, e a 
matéria, a última sendo basicamente quantitativa, 
teoricamente, explicável em leis científicas e fórmulas 
matemáticas. Só no homem as duas substâncias se 
juntaram em uma união substancial, unidas porém 
delimitadas. O dualismo entre o Eu pensante e o objeto 
pesquisado marca a influência deste corte epistemológico  
na modernidade técnica, racional e científica da novas 
época que se inicia. A dicotomia cartesiana vai marcar a 

                                                 
1 Pós-Doutor em Filosofia Política e em Ciências Sociais. Doutor em 
Filosofia (Roma, Itália). Mestre em Sociologia Política (Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo). Professor de filosofia do Direito na Faculdade Novo 
Milênio. Professor permanente Filosofia do Direito no Mestrado e Doutorado 
em Direitos e Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV). Pesquisador e Membro do Grupo de Pesquisa KÁOS: “Múltiplo 

separação entre as ciências humanas e as ciências exatas 
e naturais. 

Acresce-se a esta dicotomia do racionalismo francês, 
a visão do “saber instrumental” dos empiristas ingleses, 
como F. Bacon e T. Hobbes, que efetua o casamento 
perfeito entre o racionalismo cartesiano e o empirismo 
experimental inglês. 

Descartes e Bacon: eis as duas pedras fundamentais 
do pensamento moderno ocidental. Nascem os dois 
grandes paradigmas da modernidade:  Primeiro o 
racionalismo matemático dedutivo e o empirismo científico-
natural indutivo, que culminarão no iluminismo, que será a 
popularização em linguagem vulgar da matematização e da 
naturalização científico-racional cartesiana e baconiana da 
nova realidade emergente com a revolução industrial e a 
economia capitalista.  

Em segundo lugar a partir de 1492 com a colonização 
espanhola e portuguesa a modernidade eurocêntrica se 
impõe como na América Latina como invasão cultural, 
dominação econômica e política  e exclusão social. É a 
colonialidade do saber aliada á colonialidade do poder. 

Aprofundando o primeiro paradigma, o “empirismo” 
significa uma posição filosófica que toma a experiência 
como guia e critério de validade de suas afirmações, 
sobretudo nos campos da teoria do conhecimento e da 
filosofia da ciência, o que será aprofundado por Isaac 
Newton que realiza a síntese do rigor indutivo de F.Bacon 
e o método dedutivo de Descartes, fazendo do tempo e 
espaço categorias absolutas e indiferentes a qualquer 
mudança no cosmos. 

A dicotomia do racionalismo francês se alia à visão do 
“saber instrumental” dos empiristas ingleses, como 
F.Bacon e T.Hobbes, que efetua o casamento perfeito 
entre o racionalismo cartesiano e o empirismo experimental 
inglês, que culminará no idealismo transcendental 
subjetivista e voluntarista de Emanuel Kant. 

É a famosa ponte epistemológica entre Hume e Kant.  
Hegel com a sua visão de história coloca a Europa 

como síntese de todas as culturas e povos culminando na 
consciência totalitária do Espírito. 

No fundo o solo cultural francês se integra à nova 
realidade econômica inglesa e encontra a sua síntese no 
pensamento kantiano e hegeliano germânico do dever-ser. 
Concretiza-se no campo científico a famosa tentativa 
política medieval do sonhado Império franco-germânico, 
que unificaria germanos, anglo-saxões e gauleses. 

Fenomenológico, Retórico e Dialético: ética, interculturalidade e 
direitos humanos fundamentais na história do pensamento 
brasileiro e latinoamericano. E-mail: krohling@gmail.com. Sítio 
eletrônico: krohling.com 
2 Este texto foi publicado origináriamente no livro Paradigmas da 
Educação. Facha. Aracruz 

mailto:krohling@gmail.com
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 O “húmus” sócio-cultural-econômico e político da 
França, Inglaterra e Alemanha, repercute intensamente 
nos caminhos a serem seguidos pelas Ciências Humanas, 
que nascerão entre os séculos XVII e XIX. As novas áreas 
de saber surgirão dentro da mesma visão do método das 
Ciências Exatas e Naturais. É preciso quantificar e 
classificar. Só a razão cartesiana e a ciência experimental 
poderão dar a base epistemológica e o norte metodológico 
para as chamadas Ciências do Espírito. A filosofia perde o 
seu status de hegemonia “secular” e dá espaço à economia 
e a sociologia, como as novas ciências que souberam 
seguir os pressuspostos epistemológicos e metodológico 
do paradigma da Modernidade. 

No fundo, os  seguidores do racionalismo cartesiano e 
do seu método matemático-dedutivo e os defensores do 
empirismo baconiano e do seu método experimental-
indutivo, aparentemente bifurcados, se encontram na 
unidade gnoseológica da razão que tudo sabe e da ciência 
que tudo pode.  

Boaventura de  Souza Santos, assim define esta 
obsessão cartesiana e baconiana pelos mesmos 
parâmetros epistemológicos e metodológicos: 

“ O grande debate metodológico da ciência moderna tem 
sido sempre,desde Bacon e Descartes até hoje, o de saber 
qual a participação,na criação do conhecimento, do sujeito 
e do objeto, ou, o que é o” mesmo”,qual é a participação 
da teoria e dos fatos, ou ainda, qual a participaçãodos 
conceitos e da observação. As correntes objetivistas, 
naturalistas eempiristas privilegiam a participação do 
objeto, dos fatos e da observação,enquanto as correntes 
racionalistas, idealistas e subjetivistas privilegiam o 
sujeito, a teoria e os conceitos.Nas suas formulações 
extremas, as primeiras correntes tendem a reduzir o 
conhecimento à “ação” do objeto: os objetos são pré-
constituídos, a observação é neutra, o conhecimento 
corresponde à realidade e copia-a. Nas suas formulações 
extremas, as segundas correntes tendem a reduzir o 
conhecimento à “ação” do sujeito: não existe realidade fora 
ou para além dos conceitos com que postulamos a sua 
existência, a observação é a teoria em ação, o 
conhecimento é uma invenção”.(Santos,1989) 

A defesa do saber a serviço do progresso material, isto 
é, a partir da operacionalidade e utilidade do conhecimento 
adquirido, determina também o eixo do qual se organiza a 
cultura e o trabalho na sua relação com o capital. O que irá 
desembocar no taylorissmo e no fordismo nas relações 
homem-natureza, homem-trabalho, homem-cultura. 

É a partir destes fundamentos teóricos da 
Modernidade e base metodológica do SABER 
INSTRUMENTAL que surgem as idéias iluministas.  

 
O que é o Iluminismo: o saber instrumental popularizado 

 O iluminismo é a fusão das idéias cartesianas de 
racionalidade e das idéias baconianas da realidade, 
sintetizadas no termo modernidade ou paradigma do 
Pensamento Moderno da época moderna. Foi um 
movimento cultural e intelectual, surgido na Europa, no 
século XVIII, herdeiro do humanismo do Renascimento e 
originado do racionalismo e do empirismo da época 
moderna, baseado no uso e na exaltação da razão. 
Considerava o conhecimento, a liberdade e a felicidade os 
objetivos do homem. Foi também chamado de 
Esclarecimento, Ilustração ou Século das Luzes. Realiza-
se um esforço de popularização e vulgarização das  novas 
matrizes teóricas elaboradas na Academia francesa, 
inglesa e alemã.  

O Iluminismo foi chamado pelos franceses de Siècle 
des Lumières, ou apenas Lumières, pelos ingleses e 
americanos de Enlightenment e pelos alemães de 
Aufklärung. 

A França teve destacado desenvolvimento em tais 
idéias e, entre seus pensadores mais importantes, figuram 
Voltaire, Charles de Montesquieu, Denis Diderot, 
D´Àlembert e Jean-Jacques Rousseau. 

As idéias iluministas representam a hegemonia cultural 
e intelectual da visão de mundo da burguesia européia e, 
assim, rejeitam as tradições e atacam as injustiças, a 
intolerância religiosa e os privilégios típicos do Antigo 
Regime, abrindo caminho para a Revolução Francesa que 
foi também burguesa. 

O Século das Luzes terminou com a Revolução 
Francesa de 1789, pois, quando esta veio a incorporar 
inúmeras idéias dos iluministas em suas etapas mais 
difíceis, elas ficaram desacreditadas aos olhos de muitos 
europeus contemporâneos. O Iluminismo marcou um 
momento decisivo para o declínio da Igreja e o crescimento 
do secularismo atual, assim como serviu de modelo para o 
liberalismo político e econômico e para a reforma 
humanista do mundo ocidental no século XIX. 

Embora seja difícil encontrar doutrinas positivas que 
sejam comuns a todos estes pensadores, o iluminismo está 
associado a uma concepção materialista dos seres 
humanos, a um otimismo sobre o seu progresso através da 
educação e a uma perspectiva em geral utilitarista da 
sociedade e da ética.  

As características básicas do iluminismo são: 
racionalismo,cientificismo,  

antiabsolutismo, anticlericalismo e a defesa das 
liberdades individuais.  

Alguns s pensadores que marcaram o pensamento 
ocidental como J.Locke com o seu Individualismo 
possessivo; Kant com a sua teoria da liberdade e da 
emancipação humana; Voltaire com a sua Doutrina da 
tolerância ; Montesquieu com a defesa das garantias 
individuais contra o Estado; e Condorcet e Comte com as 
idéias de  Idéia de Progresso e Ordem.  Hegel pode ser 
considerado o sintesizador do eurocentrismo e do Estado 
Moderno. 

Aí surge o novo modelo de pensamento ocidental que 
com o sistema heliocêntrico se tornou a grande referência 
teórica de todas as futuras escolas ou correntes ou 
subcorrentes filosóficas, sociológicas, políticas, 
psicológicas, antropológicas, lingüísticas e jurídicas  do 
mundo ocidental. 

É dentro destes parâmetros epistemológicos e 
metodológicos, que surgirão do empirismo inglês, do 
racionalismo francês e do idealismo transcendental 
voluntarista alemão, através do iluminismo vulgarizador, as 
grandes correntes do liberalismo político e econômico na 
economia e na ciência política, do associacionismo e 
behaviorismo na piscologia, do positivismo sociológico na 
sociologia comtiana e durhkeimiana, do positivismo jurídico 
da Codificação napoleônica e das escolas jurídicas 
herdeiras da positivatização do Direito como Ciência, do 
utilitarismo e do evolucionismo benthamiano e spenceriano 
britânicos e com rebatimentos no pragmatismno e 
funcionalismo sistêmico norte-americano e finalmente no 
neopositivismo e na escola analítica do Círculo de Viena. 
Aí temos um resumo de todas as principais correntes de 
pensamento que seguem o mesmo paradigma unificador 
da objetividade e neutralidade das ciências humanas, que 
se submeteram à epistemologia e metodologia cientifico–
natural da Modernidade.  
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Outro fator determinante na formatação da 
modernidade eurocêntrica como colonialidade do saber foi 
a economia capitalista que se implantou a partir da 
Revolução Industrial em suas várias etapas formatando a 
colonialdiade do poder através do Estado capitalista 
moderno que sempre esteve a serviço dos proprietários, 
dos industriais e banqueiros. Não teremos espaço neste 
artigo para aprofundarmos este início de análise. 

As Ciências Sociais nascem a partir do pressuposto 
que “o fato social é coisa”, daí o positivismo e o 
funcionalismo sociológico. A psicologia surge baseada a 
parir do método experimental e o behaviorismo é a corrente 
típica da herança empirista desta nova ciência, até 
surgirem Freud e Jung. O Direito com a codificação do 
Código de Napoleão rompe definitivamente com o 
jusnaturalismo e o jusracionalismo e a escola histórica de 
Savigny e estabelece parâmetros da metodologia das 
ciências naturais como “critérios científicos” para a sua 
busca da “Ciência do Direito”. Após a evolução do 
positivismo francês para o positivismo utilitarista inglês de 
Bentham e a escola analítica de Austin, caminhamos para 
a “canonização” do neopositivismo da Escola de Viena,com 
o surgimento de Kelsen, que se coloca como protagonista 
principal da nova Ciência Jurídica e da Teoria pura do 
Direito.  

São as Ciências Humanas, admitindo, o seu complexo 
de inferioridade e adotando o método empiricista como a 
sua raiz epistemológica. 

 
O Resgate do Múltiplo e da dialética de  Anaximandro 
Heráclito, Hegel e K.Marx 

Agora nos acabe indagar se nesta trajetória da 
evolução do pensamento moderno, não houve tentativas 
de resgatar a idéia do múltiplo e das mudanças e 
contradições, presentes na dialética dos filósofos gregos? 

A resposta é afirmativa e encontramos na metodologia 
dialética de Hegel a redescoberta do “pántha rei” 
heraclitiano e a prioridade das novas categorias da 
historicidade e cultura, só que o grande filósofo berlinense, 
apesar de ser anti-jusnaturalista e anti-contratualista, 
continua idealista  e defensor do UNO. Redescobre o 
método dialético, mas cai na armadilha  do UNO na sua 
síntese filosófica.  

Só com Karl Marx, teremos, de fato, o resgate e o 
desenvolvimento do método da dialética heraclitiana 
aplicada à natureza, à história, à cultura, à sociedade, à 
economia, apesar de herdar do empirismo inglês o viés 
economicista de David Ricardo. 

Com o surgimento de Sigmund Freud que operou a 
revolução do Sujeito cartesiano, teremos mais uma 
alavanca para a detonação do subjetivismo idealista.  

Freud e Marx são os dois pensadores modernos que 
servirão de ponto de partida para que a Escola de 
Frankfurt, com Horkheimer, Adorno,  Marcuse  e outros 
criem a sua teoria crítica da Modernidade e do saber 
instrumental do iluminismo moderno. É o início da crítica do 
pensamento único ocidental e o resgate definitivo da raiz 
grega do MÚLTIPLO. 

 
A busca da transdisciplinaridade nas Ciências Humanas: 

Após esta retrospectiva histórica, entraremos no cerne 
do nosso tema central na busca da Transdisciplinaridade 
nas Ciências Humanas. 

No campo das ciências e do saber, partiu-se para a 
especialização e fragmentação do conhecimento. Nas 
instituições universitárias cresceu a departamentalização 

do saber. Nos currículos dos cursos de Ciências Humanas  
foram introduzidos os princípios do taylorismo. Separou-se 
o sujeito do objeto. Em termos do objeto conhecido dividiu-
se em três níveis: o material, o vital e o programático. 

Evidentemente, o processo de fragmentação não 
aconteceu só no nível do saber, mas também na divisão 
técnica do trabalho. Contextualizando, tanto o taylorismo 
quanto o fordismo oferecem, no campo do conhecimento 
como no campo do trabalho, a materialidade histórica que 
foi o “humus” onde aconteceram também a fragmentação 
do ser, isto é o dualismo entre objetividade e subjetividade. 

Roberto Crema faz um diagnóstico cáustico: 

“Agora, encaremos os fatos. Nos últimos quatro séculos, 
atiramo-nos à frenética tarefa de especializar nossas 
mentes. No início, num movimento compensatório salutar, 
já foi dito, cumprindo uma necessária e fundamental 
função histórico-cultural. Depois, por puro 
condicionamento dissociativo. Esclerosamo-nos no outro 
extremo da polaridade. Ser especialista tornou-se fado e 
fardo cultural. Unilateralidade de visão adquiriu status: 
desconectados de uma visão global, tornamo-nos 
sofisticados prisioneiros das frações”.( CREMA, WEIL e 
D’AMBROSIO, 1994.) 

 
Na área da educação, existe uma tensão dialética 

entre a necessidade do generalista, do filósofo e do 
educador holista e o saber especializado dos “expertos” em 
algumas especificidades educacionais. Julgamos que esta 
tensão dialética é muito salutar e provocadora da 
necessidade  da interdisciplinaridade, da 
multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade no debate 
metodológico e na pesquisa educacional. Evitaremos 
qualquer reducionismo desta questão à pura técnica 
didática ou a mera técnica de pesquisa. 

Até agora usamos os termos interdisciplinaridade, 
multidisciplinaridade  e transdisciplinaridade sem precisá-
los conceitualmente. Encontramos de vez em quando na 
literatura pedagógica, outros termos como 
intradisciciplinaridade, e pluridisciplinaridade, que é a 
justaposição, sem busca de conexão, de várias disciplinas 
diferentes. 

 Iremos explicitar os conceitos de transversalidade, 
intradisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade e nos ateremos mais dois  últimos, 
como nossos conceitos-chave. 

O termo “transversalidade”, foi ultimamente usado no 

vocabulário dos educadores espanhóis e latino-
americanos e, no Brasil, aparece nos Planos Curriculares 
Nacionais do MEC, onde só os temas ético-humanistas são 
chamados de transversais. O conceito de transversalidade, 
segundo Wolfgang Welsch, é um modo de reflexão-ação 
que implica uma “razão transversal”, seguindo uma 
racionalidade-em-trânsito. Conforme propõe Welsch, a 
razão é capaz de desconstruir e reconstruir a relação entre 
temáticas desconexas e conexas. (WELSCH, In: ABREU 
Jr., 1996) 

Não usaremos estas palavras no nosso trabalho, pois 
estamos trabalhando na perspectiva de buscar a 
correlação e a síntese entre os saberes fragmentados pela 
departamentalização e superespecialização e a 
necessidade de visão de totalidade. 

 A intradisciplinaridade é o desdobramento de uma 
disciplina-chave em  subdisciplinas. Podemos citar como 

exemplo  a Sociologia geral dividida  em sociologia urbana 
e sociologia rural, sendo uma especificação ou uma 
especialização dentro de outra especialidade. É necessário 
lembrar que as subdisciplinas podem ajudar muito no 
desenvolvimento de sua “disciplina mãe”, como ocorre no 
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caso do exemplo citado.  Muitas vezes as subdisciplinas 
perdem contato com suas disciplinas de origem e se fará 
necessário retormar à “disciplina mãe”. 

 
A Interdisciplinaridade é a tentativa de interação entre 

duas ou mais disciplinas. Esta interação pode ir da simples 
comunicação de idéias até a integração mútua dos 
conceitos diretores, da organização da pesquisa, da 
terminologia, da epistemologia, da metodologia, dos 
procedimentos de dados e da organização da pesquisa e 
do ensino que a eles se relaciona.( WEIL et alli, 1994) 

 Interdisciplinaridade provocaria uma relação de 
reciprocidade e mutualidade, facilitando o intercâmbio de 
conhecimentos e saberes. 

A Transdisciplinaridade é o reconhecimento da 
interdependência de todos os aspectos do saber e da 
realidade, sendo a síntese dialética provocada pela 

interdisciplinaridade bem sucedida e de uma axiomática 
comum.( JANTSCH, 1972) 

Jean Piaget foi o primeiro autor a usar o termo 
“transdisciplinar”, que o define como busca de um novo 
paradigma que faria a ligação no interior de um sistema 
total sem fronteiras estáveis entre as disciplinas.(WEIL et 
alli, 1994). 

Erich Jantsch, em 1980, preocupado com a 
fragmentação do saber e a especialização da ciência 
moderna, define a transdisciplinaridade como a 
conseqüência normal da síntese dialética provocada pelo 
esforço integracionista e interdisciplinar entre os vários 
conteúdos e didáticas e elabora o seguinte gráfico 
demonstrativo sobre os termos levantados.( WEIL et alli, 
1994) 

 

 
Figura 1. Transdisciplinaridade – modelo Jantssch 
 

Edgar Morin afirma que a ciência nunca seria ciência 
se não fosse transdisciplinar.( WEIL et alli, 1994). É 
exatamente Edgard Morin, o grande defensor de uma 
revisão total no campo de todas as ciências e o criador da 
teoria da complexidade, que tem muitas relações com a 
idéia de transdisciplinaridade que ele defendeu. 

Thomas Kuhn afirma que a revolução científica é uma 
revolução de mudanças de paradigmas e de transformação 
dos princípios organizadores do conhecimento. 

( WEIL et alli, 1994) 
Smuts intitula esta visão de transdisciplinaridade de 

Holística. Entre 1970 e 1990, os dois termos 
Transdisciplinaridade e Holística se aproximam e são 
praticamente usados como sinônimos por muitos autores. 
Mas, detalhadamente “Holística” vem do grego “holos” e 
significa “o todo se encontra em todas as partes”.( WEIL et 
alli, 1994) 

Na busca da intelecção do desenvolvimento dos 
termos acima citados, encontramos duas concepções do 
Uno versus Múltiplo, que se confrontam 
epistemologicamente. 

Primeiramente existe a concepção que parte da 
filosofia do sujeito e busca um denominador comum. A 
segunda concepção é a histórico-dialética, que coloca o 
enfoque da Interdisciplinaridade e da Transdisciplinaridade 
no âmbito das Ciências Sociais. 

Na esteira da concepção filosófica do sujeito, temos no 
Brasil autores como Hilton Japiassu e Ivani Catarina 
Fazenda que priorizam a perspectiva da filosofia do 
sujeito.( JAPIASSU, 1976 / FAZENDA, 1995.) 

Na busca de um confronto epistemológico com estas 
correntes, se alinham pensadores como Ari Paulo Jantsch, 
Lucídio Bianchetti, Gaudêncio Frigotto, Fritz Wallner, 
Norberto J. Etges, Roberto Follari e Antônio Joaquim 
Severino que defendem a perspectiva histórico-dialética no 
estudo e no debate da temática proposta. (JANTSCH e 
BIANCHETTI, 1997.) 

Nós perfilhamos esta última corrente de análise que 
busca situar os debates no contexto material histórico-
cultural, sem desconhecer o plano epistemológico. O 
homem é um ser social, sujeito e objeto de conhecimento, 
enquanto está inserido na realidade social e no movimento 
do real e não no movimento da razão. 
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Esta é a razão por que o trabalho interdisciplinar e 
transdisciplinar se fundamenta na historicidade dos fatos 
sociais e na busca da totalidade. 

Precisamos transcender à fragmentação do saber e o 
plano empírico, que são conseqüências da visão 
empiricista e positivista.  

Os processos pedagógicos estão inseridos nas 
práticas sociais e culturais e revelam o caráter histórico do 
quefazer educacional. 

Kosik, no livro Dialética do Concreto, diz que a cisão, 
exclusão e fragmentação são partes constituintes no plano 
material histórico-dialético e também no plano do saber, 
fazendo parte da relação social da produção da existência 
humana(KOSIK, 1976). 

Severino também não aceita uma perspectiva 
centrada na visão da filosofia do sujeito e postula a 
necessidade de recorrer à “totalidade” como categoria de 
análise, priorizando o homem como uma construção 
histórico-social. Ele coloca a questão interdisciplinar como 
problema das relações entre unidade e 
multiplicidade(SEVERINO, In: JANTSCH e BIANCHETTI, 
1995) 

A produção e circulação de conhecimentos através da 
pesquisa na área das ciências da educação, tem oscilado 
da etnometodologia às teorias críticas do currículo. A 
primeira preocupada com a visão micro da sala de aula e a 
segunda procurando o desenvolvimento do currículo oculto 
e do currículo vazio. No fundo ambas as perspectivas 
buscam o interacionismo, mas perdem a visão de 
totalidade do processo educativo. 

Desde o início do nosso trabalho, procuramos, 
segundo as idéias de Thomas Kuhn, fazer da 
Transdisciplinaridade o novo paradigma na busca de 
integração das fragmentações e resgate da multiplicidade 
e  da totalidade. 

Na área da ciência da computação e informática 
ganhou espaço a idéia de rede e formação de 
conectividade de redes. 

A Transdisciplinaridade caminhará também formando 
redes interdisciplinares entre conteúdos, mas também 
entre o corpo docente e discente. 

Vivemos a era das redes que intensificam a 
permanente conectividade de todos com todos e em todos 
os momentos e em todas as etapas dos processos em 
andamento, seja em termos de busca de dados cognitivos 
ou práticos seja na troca e intercâmbio de agentes 
envolvidos. 

O conceito de rede é inovador e revolucionário. Ele 
aponta para uma complexidade de conexões e 
interconexões se penetrando e se interpenetrando, sem 
depender de um único centro irradiador. O hipertexto ou 
texto eletrônico da Internet ou dos cd-roms são um bom 
exemplo desta interconectividade de entradas, sub-
entradas e envios e reenvios. 

Existe uma necessidade imperiosa de 
interdisciplinaridade entre todas as ciências.   

As ciências humanas cada vez mais se relacionam 
com as biociências, com o estudo das inteligências 
múltiplas, com a bioneuropsicologia e estreita a sua 
vinculação com as outras ciências exatas. 

Para ilustrar a história do pensamento ocidental 
usamos a idéia de árvore do conhecimento, derivada da 
ciência botânica, que pressupõe  raízes, um tronco, de 
onde brotam dois grandes galhos, um vindo das raízes do 
UNO de Parmênides e outro com origem radicada no 
MÚLTIPLO de Anaximandro, Heráclito e Aristóteles e de 
vários outros galhos menores derivados destas duas 

grandes matrizes epistemológicas e depois com  ramos e 
folhas e até enxertos estranhos à trajetória original, 
simbolizando as correntes e subcorrentes, desde a 
antiguidade grega até os nossos dias. Agora  quando se 
aprofunda as fontes epistemológicas do saber preferimos 
o termo “rizoma” como feixe de raízes, dando mais 
prioridade às raízes ocultas da árvore. Daí que 
defendemos a ética como matriz rizomática de todos os 
direitos humanos. 

As ciências humanas, hoje, tem muitas interfaces e 
multireferencialidade e transversalidade, buscando por 
necessidade a ligação e conectividade com outros campos 
semânticos e campos do saber e ramos diversos de 
conhecimentos. 

A Transdisciplinaridade admite a multiplicidade e a 
multireferencialidade e busca ultrapassar a cisão entre 
sujeito e objeto. 

Defendemos a Transdisciplinaridade e a consideramos 
como o novo paradigma das Ciências Humanas, mas não 
pretendemos arvorá-lo em um novo dogma monocrático 
nem cair na policracia do positivismo. O novo paradigma 
não pretende ser uma negação pura e simples da 
superação das disciplinas, mas afirma ser uma etapa 
superior de integração das mesmas, respeitando a 
pesquisa e o conhecimento especializados.  

A busca da Transdisciplinaridade é um esforço 
provisório e é uma articulação dialética das várias esferas 
e níveis da pesquisa e do conhecimento. 

Inicialmente incluímos no  título do tema central, além 
da busca da Transdisciplinaridade,  também a busca da 
transculturalidade. Mas chegamos à conclusão que esta 
questão exigiria um outro ensaio, diante da riqueza de 
pesquisas sobre multiculturalismo e encontro de culturas 
nacionais e a tendência à “glocalização” na atualidade, 
diante do fenômeno da globalização tecnológica, 
econômica, financeira e cultural. Por isso nos restringimos 
ao debate da Interdisciplinaridade e da 
Transdisciplinaridade, priorizando a filosofia da educação e 
a filosofia do direito, como possíveis fios condutores desta 
aproximação. 

Propostas pedagógicas: 
É na área de educação, que encontramos a aplicação 

concreta desta problemática. 
Existem muitos exemplos da práxis pedagógica que 

demandam a busca da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade. Vamos enumerar alguns dados 
negativos, onde se  faz necessário, o debate do tema com 
mais propriedade: 

 Conteúdos de currículos que não se integram. 

 Diversas atividades didáticas não integradas. 

 Hipertrofia do administrativo sobre o pedagógico. 

 Desarticulação fragmentária entre meios e fins no 
sistema educacional. 

 Desarticulação da utilização de recursos materiais e 
infra-estrutura e objetivos das propostas 
educacionais. 

 Supremacia das disciplinas “técnicas” sobre a área de 
ciências humanas e sociais. 

 Predomínio do tecnicismo sobre a ética. 

 Ruptura entre o discurso pedagógico teórico e o 
projeto político-pedagógico. 

 Dissociação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 Contradição entre o quefazer pedagógico e a 
intervenção puramente técnico-profissional. 

 Contradição entre o perfil proposto pela instituição de 
ensino superior e o perfil do futuro profissional, vítima 
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do ensino fragmentado e teórico, sem concatenação 
com a realidade social onde vai trabalhar. 

 Contradição entre a formação técnico-profissional e a 
formação para a cidadania. 

 Falta de equilíbrio entre a análise fragmentada e a 
síntese simplificadora; entre especialização e cultura 
geral. 

 Tensão entre o eixo programático da filosofia do 
sujeito e a materialidade histórica, onde a IES e o 
educando estão inseridos socialmente. 

 Estrutura arcaica da IES como transmissora de 
conhecimento e não um laboratório do saber, da 
cultura e da cidadania. 

 Tensão dialética entre tentativa de unificação e 
multiplicidade. 

Todos estes exemplos levantam questões para 
debates e podem se tornar objetos de um grande esforço 
institucional de mudança de postura pedagógica. 
Acreditamos que qualquer tentativa isolada e de grupos de 
professores não avançarão na prática da 
Transdisciplinaridade, se não houver um reforço e decisão 
política da IES, dando prioridade a esta questão que, sem 
dúvida, terá repercussão positiva na qualidade de ensino 
da instituição universitária. 

Para melhorar o nível de formação acadêmica, 
sugerimos às IES que, ao invés de proporem dezenas de 
cursos de especialização (os chamados cursos de pós-
graduação latu sensu)  que ousem formar equipes 
interdisciplinares para discussão destes temas ou 
similares. Se não houver tentativas reais de superação do 
status quo e novas práticas interdisciplinares, estes cursos 
cairão no pragmatismo da busca de empilhamento de 
certificados de especializações maquiadas de pós-
graduação, o que já acontece até no último período de 
alguns cursos, sem melhoria da qualidade do ensino e da 
pesquisa. 

Na área das Ciências Humanas, e em alguns cursos 
de direito, observamos algumas experiências bem 
sucedidas da prática interdisciplinar e transdisciplinar, que 
enumeraremos em seguida: 

 Formação de equipes interdisciplinares das matérias 
afins, que buscam planejar e integrar os professores 
e os conteúdos a serem ministrados em sala de aula. 

 Formação de núcleos temáticos de pesquisa e ensino 
em algumas instituições universitárias.  

 Integração de professores da graduação e da pós-
graduação em grupos de estudo  interdisciplinares. 

 Integração e intercâmbio dos conteúdos e 
experiências em ensino, pesquisa e extensão, 
reunindo professores e alunos no desenvolvimento de 
Projetos Integradores em todos os períodos 
curriculares, seguindo o modelo pedagógico de Paulo 
Freire centrados em problemas concretos da 
realidade circundante. 

 Integração de todas as disciplinas propedêuticas na 
área da Filosofia, Sociologia, História, Antropologia, 
Psicologia e Metodologia  com o núcleo profissional 
durante todo o desenvolvimento do curso e não 
apenas nos primeiros períodos. 

No caso dos cursos de direito, lembramos que o 
Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de 
Educação Superior, com a Resolução no. 09 de 29 de 
Setembro de 2004, instituindo as diretrizes curriculares 
determina a necessidade de formas de realização da 
interdisciplinaridade e modos de integração entre teoria e 

prática, e da necessidade de integrar ensino, pesquisa e 
extensão. 

Infelizmente muitos cursos de direito, após o 
reconhecimento dos seus cursos pelo MEC, enxugam as 
chamadas disciplinas instrumentais, diminuindo a sua 
carga horária e até eliminando Ética Geral e Filosofia geral, 
como se fosse possível lecionar apenas Filosofia do Direito 
em 36 horas e  o “Código de Moral Profissional do 
advogado” em 36 horas, nomenclatura mais apropriada do 
que “Código de Ética Profissional do advogado”. É 
sintomático que muitos compêndios de direito ainda 
critiquem o “sociologismo” quando se fala em sociologia 
geral ou sociologia do direito. Na Semana Jurídica de 2004, 
no Auditório do Centro Acadêmico XI de Agosto da 
Faculdade de Direito da Universidade São Paulo, os 
professores do Departamento de Filosofia e Teoria Geral 
do Direito da USP realizaram várias palestras e debates 
sobre o papel da Filosofia no curso de Direito. Fábio 
Konder Comparato na sua palestra  aponta que as duas 
carências dos cursos jurídicos são a apresentação 
atomística das disciplinas e da prevalência da técnica 
sobre a ética. ( F.K.Comparato, 2004) 

Delmas-Marty, no seu livro Três desafios para um 
Direito Global afirma categóricamente: 

“ O Direito tem horror à multiplicidade. Sua vocação é a 
ordem unificada e hierarquizada: unificada porque 
hierarquizada. E a imagem que vem ao espírito dos 
juristas é a da pirâmide de normas, construída para a 
eternidade, mais ainda que aquela as nuvens como se 
fosse ordenada. Todavia, a resistência que tem por 
testemunha a coexistência, como se viu tenaz, das duas 
concepções de Europa é tal que será necessário bem 
compreender como coordenar a multiplicidade. Esta idéia 
se prova, por exemplo,  por um código civil europeu 
unificado que é tido como uma agressão, um imperialismo 
do direito napoleônico, inaceitável para muitos juristas.É 
uma falsa boa idéia, como um banho frio, agrega Pierre 
Lagrand  que diz: “É necessário nela se banhar,e dela sair 
rapidamente”.Caracterizado por sua insolência, sua 
grandiloqüência, sua   obsolescência....e sua inocência, o 
projeto foi totalmente rejeitado: “a resistência é 
imperativa.”(Delmas-Marty,2003) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo o nosso trabalho, gostaríamos de acentuar 
que estas reflexões partiram do  da experiência do 
exercício do magistério durante muitos anos e  de leituras 
realizadas, tendo como preocupação a necessidade de 
buscar una visão estratégica da educação e, ao mesmo 
tempo, um denominador comum que conectassem os 
vários campos do saber. 

Da nossa prática pedagógica na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo guardamos a incrível 
experiência da Reforma Universitária do Primeiro Ciclo 
Básico onde mais de 100 professores realizaram durante 
10 anos um hercúleo esforço de quebrar as barreiras 
departamentais e fazer um trabalho conjunto de avaliação 
e praxis pedagógica integradas.  

A criação do Centro de Estudos Interdisciplinares na 
PUC-SP que se pautou na perspectiva da 
Transdisciplinaridade foi igualmente uma experiência que 
marcou a nossa ação pedagógica nas várias instituições 
superiores de ensino. 

Nos cursos de educação, a filosofia da educação pode 
ser o fio condutor da interdisplinadaridade e da 
transdisciplinaridade e nos cursos de Direito, a filosofia do 
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Direito pode cumprir o mesmo papel de costura das 
inúmeras disciplinas fragmentadas, para que não se perca 
a visão de totalidade do fenômeno jurídico.  

Para todos os cursos de Ciências humanas a filosofia 
se coloca como a possibilidade do resgate do múltiplo e 
possível elemento integrador no desempenho do projeto 
pedagógico de cada curso. 
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Uma análise sob a perspectiva da teoria crítica acerca do tratamento 
legal conferido ao usuário de drogas na Lei 11.343/2006 
 

MARTINS TIAGO N1; FREITAS Carolina N2 

 
RESUMO 

A presente pesquisa faz menção à construção histórica da criminalização de drogas no Brasil. Aponta relevantes aspectos dessa construção no 
plano internacional e nacional, ao destacar os discursos médico e policial acerca das substâncias psicoativas. Analisa-se a alteração legislativa a 
partir da lei 11.343/06, relativa ao tratamento legal conferido ao usuário de drogas no Brasil e faz uma abordagem acerca das diferenças entre os 
discursos construídos, direcionados aos consumidores de drogas, estabelecendo um modelo médico preventivo. Ademais, ressalta-se ainda o 
tratamento desigual conferido aos usuários de classes sociais mais humildes, aos quais, apesar de consumidores, são reprimidos por conta da 
fomentação da criminalização das drogas, reproduzindo estereótipos sociais.  O artigo utilizou pesquisas bibliográficas e documentais, como fonte 
de pesquisa e técnica doutrinária, foi utilizada pesquisa de legislação, informações por meio da  internet, posicionamentos jurídicos através de 
pesquisas doutrinárias e jurisprudências dos tribunais e o método de abordagem dedutivo.  
Palavras Chave: Política de Drogas. Usuários. Proibicionismo. Saúde Pública. 
 

ABSTRACT 

The present research makes reference to the historical construction of the criminalization of drugs in Brazil. It points out relevant aspects of this 
construction at the international and national levels, highlighting medical and police discourses about psychoactive substances. The legislative 
amendment is analyzed based on the law 11.343/06, regarding the legal treatment given to drug users in Brazil and approaches the differences 
between the discourses constructed, directed to drug users, establishing a preventive medical model. In addition, the unequal treatment conferred 
on the most humble social classes, who, despite consumers, are repressed because of the fomentation of drug criminalization, reproducing social 
stereotypes. The methodology adopted in the study of the article brought together bibliographical and documentary research. As a source of research 
and doctrinal technique, we used research on legislation, information through the internet, legal positions through doctrinal. The deductive approach 
was used. 
Keywords: Drug policy. Users. Prohibitionism. Public Health 
.

INTRODUÇÃO1 

Ao longo da história da humanidade, por diversas 
razões, o ser humano sempre fez uso de substâncias que 
alteram o estado de consciência. Estas substâncias são 
utilizadas desde rituais religiosos a tratamento médico, 
além de instrumento socializador. Mas a partir do modo de 
produção capitalista, as drogas foram deixando de ter valor 
de uso, tornando-se mercadorias e sendo ainda atreladas 
às leis de oferta e de procura e submetendo-se ao controle 
social, reguladas e proibidas por leis e valorizadas, 
conforme a moral (OLMO, 1998, p.56).  

A presente pesquisa utiliza a perspectiva da Teoria 
Crítica do Direito, sem se ater ao conceito de crime, 
voltando-se a análise do controle social que a 
criminalização das drogas e dos usuários criam, 
especialmente quando estes pertencem às classes sociais 
mais humildes.  

Considerando seus delineamentos teóricos, 
questiona-se o Direito e discutem-se as normas atinentes 
aos consumidores de drogas de forma reflexiva, levando-
se em conta determinada formação social, admitindo-se 
ainda outras formas práticas jurídicas, diversas da 
existente e praticada.  

A partir da Constituição de 1988, os Direitos 
Fundamentais (construídos historicamente, agregando 
conceitos, segundo transformações sociais e 
representando avanços) no Brasil alcançaram nova 
percepção, implicando na declaração de um rol extenso de 
direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, 
prevendo ainda como dever do Estado promovê-los e 
assegurá-los. Apesar dos avanços relativos ao 
reconhecimento dos direitos fundamentais, ainda é 
necessário atenção especial aos grupos sociais 
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Políticas Públicas, Direito à Saúde e Bioética – Biogepe. Professora de 

marginalizados e vulneráveis, física, mental ou 
socialmente, que tem os referidos direitos sujeitos à 
constante violação.  

Os usuários de drogas estão incluídos nesse grupo 
social, uma vez que a compreensão de Direitos Humanos 
em relação a eles ainda não se efetivou, em virtude de 
dogmas, preconceitos e dispositivos legais que refletem 
estes, permanecendo, inclusive, a idéia da necessidade de 
tratamento em instituições asilares para desintoxicação, 
restabelecimento da saúde e sua integração na sociedade. 
O discurso médico ganhou espaço, especialmente a partir 
do modo de produção capitalista, sendo construído um 
processo de medicalização em face da droga e pelo seu 
uso como instrumento terapêutico. É nesse contexto que 
se busca compreender o tratamento conferido aos usuários 
de drogas que, após a lei 11.343/2006 não cabe mais 
imposição de pena privativa de liberdade aos usuários, 
sem, contudo, impedir que se sujeitem à repressão estatal.  

A lei 11.343 editada em 2006, a chamada lei de 
drogas, garante a não imposição de pena privativa de 
liberdade, em razão do uso das substâncias. Contudo, a 
revogação das leis 6.368/76 e 10.409/02, ainda não há 
definição expressa de quem é usuário e quem é o 
traficante, deixando à autoridade do Estado tal definição, o 
que acarreta, muitas vezes, em arbitrariedades e efeitos 
contrários àqueles pretendidos quando da edição da lei de 
drogas. É importante ressaltar que essa alteração legal em 
relação aos usuários não conferiu a eles reconhecimento 
de direitos, não apenas pela mencionada lacuna legal, mas 
pelo longo caminho que ainda há de ser construído no 
sentido de efetivação de direitos fundamentais deste grupo 
social.  

Outro ponto que merece destaque é a condição de 
vulnerabilidade física, mental e social que alguns usuários 

Direito das Sucessões, Infância e Juventude e Orientação de 
Projetos de Pesquisa na Faculdade Novo Milênio. Advogada. 
Trabalho de iniciação científica desenvolvida com o apoio 
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apresentam, seja em razão do meio em que vivem, como 
nas favelas e periferias, ou ainda em situação de rua, seja 
pelo uso abusivo das substâncias psicoativas ou ainda pela 
repressão estatal que em nome da guerra às drogas 
travadas principalmente em comunidades carentes levam 
inúmeras pessoas a óbito todos os anos. É considerando 
tais aspectos que a pesquisa se desenvolve, afastando-se 
de análises de dispositivos legais, mas considerando o 
contexto complexo e delicado que envolve usuários e 
substâncias psicoativas. 

 
 

Proibicionismo no Brasil e seus discursos 

justificadores 

Para a presente análise, é imperioso trazer à baila 
importantes delineamentos sobre a política proibicionista e 
seu discurso médico-jurídico justificador, tendo em vista 
seus objetivos e efeitos negativos sobre a sociedade, pois 
trava uma verdadeira guerra às substâncias consideradas 
ilícitas e danosas e, via de conseqüência, às pessoas 
envolvidas no contexto. O proibicionismo pode ser 
compreendido como:  

[...] posicionamento ideológico de fundo moral, que se 
traduz em ações políticas voltadas para a regulação de 
fenômenos, comportamentos ou produtos vistos como 
negativos, através de proibições estabelecidas 
notadamente com a intervenção do sistema penal — e, 
assim, com a criminalização de condutas através da 
edição de leis penais —, sem deixar espaço para as 
escolhas individuais, para o âmbito de liberdade de cada 
um, ainda quando os comportamentos regulados não 
impliquem em um dano ou em um perigo concreto de 
dano para terceiros. (KARAM, 2007, p. 181/182). 

Desde a década de 20 com a Lei Seca nos EUA é 
exercido um forte controle social sobre as substâncias que 
alteram o estado de consciência e as pessoas envolvidas 
em seu contexto (CARVALHO, 2013), inclusive com a 
difusão da idéia de maior segurança e proteção social. Tal 
postura estatal implica na exaltação do modelo de 
abstinência. Mas é na década de 70 que o proibicionismo 
enrijeceu seus mecanismos punitivos de combate às 
drogas, tendo os EUA  adotado uma postura de guerra às 
referidas substâncias em proporção transnacional (OLMO, 
1990, p. 39/40).  

Nota-se que desde então foram tomadas medidas 
repressoras e ações militares de guerra contra as drogas, 
fortalecendo ainda os discursos de cunho moral, médico e 
penal. Em virtude da adoção da política proibicionista, 
desde o fim do século XIX, muitas nações no mundo inteiro 
vem travando conflitos com intuito de impedir o avanço das 
drogas e seu consumo, inclusive com a criminalização de 
diversas condutas referentes a essas substâncias e suas 
matérias-prima de modo organizado e estruturado. Muitos 
países latino-americanos, por sua vez, regulamentaram 
políticas criminais contra as drogas, conforme orientações 
dos EUA, classificando determinadas substâncias como 
lícitas e ilícitas e, assim, seriam banidas da sociedade 
(ROSA, 2014, p.155). Porém, apesar das grandes 
diferenças climáticas, populacionais, religiosas e étnicas 
entre muitos países da América Latina e os EUA, quando 
da adoção da política proibicionista esses fatores não 
foram considerados. 

A política Proibicionista regula a vida das pessoas e 
constrói um modelo de guerra às drogas ilícitas, aos 

traficantes e aos usuários, impulsionou ainda práticas 
repressivas e criminalizadoras por meio de dispositivos 
sociais articulados voltados à população como o objeto de 
intervenção – o traficante, o dependente químico, a droga, 
a abstinência como forma de tratamento, e as ações 
repressivas como táticas de guerra contra o tráfico e uso. 
Assim, “a política de ‘anti-drogas”, sempre se direcionou de 
modo massivo e prioritário aos pobres, proletários, 
minorias raciais, grupos marginalizados e aos locais 
ocupados por eles (MACERATA, et al., 2014, p.28/29).  

 
A abordagem da política de drogas não é linear, mas 

são evidentes momentos em que foram ratificados os 
processos punitivos, por meio de sistemas legais e de 
discursos propulsores e legitimadores da política 
proibicionista. A origem do processo criminalizador das 
drogas é fluido e volátil, pois é “invariavelmente 
moralizador e normalizador” (CARVALHO, 2013, p. 56). O 
Brasil encampou a política proibicionista e, por isso, trava 
uma guerra às drogas, exercendo um forte e poderoso 
controle social sobre as substâncias ilícitas, atividades 
relacionadas e as pessoas envolvidas, como os usuários, 
sem, considerar o aspecto antropológico. Houve 
endurecimento da legislação com aumento da punição e do 
controle de traficantes, usuários e substâncias, conferindo 
o contorno repressor à questão. Foi no início do século XX 
que ocorreram as primeiras intervenções brasileiras para 
controle do comércio e consumo, para preservar a 
segurança e a saúde pública. 

De acordo com Salo de Carvalho (2013, p. 59/60), na 
década de 40 houve a sistematização e estruturação de 
sistemas punitivos com coerência discursiva contra as 
drogas. Mas foi durante a ditadura militar, pelo Decreto 
54.216/64, que o Brasil de forma clara e definitiva no 
cenário mundial de combate às drogas (CARVALHO, 2013, 
p. 61). À época, o Brasil adotou a ótica da segurança 
pública, voltando ações de repressão contra os traficantes, 
as substâncias e os usuários. Todavia, somente na década 
de 80, em razão do movimento de Reforma Psiquiátrica, de 
forma muito discreta, o Brasil começou a tratar das drogas 
sob a perspectiva da saúde (MACERATA, et al., 2014, 
p.60). Portanto, resta evidente que, em relação aos 
usuários e às substâncias foi negligenciado pelo Estado 
brasileiro sem nenhuma política de saúde.  

É nesse cenário e com cunho beligerante da política 
proibicionista que os discursos médicos-jurídicos se 
fortalecem, impondo a lógica da abstinência e 
categorizando os usuários como doente e carecedor de 
tratamento. Esse forte discurso liderado pelos Estados 
Unidos que justifica as ações contra as drogas, na 
pretensão de livrar o mundo das substâncias psicoativas, 
acaba por impedir que haja um debate mais claro e 
democrático acerca do tema, ao classificar não apenas as 
drogas, mas os próprios usuários e, principalmente os 
locais onde se encontram essas substâncias.  

Assim, segundo afirma Rosa Del Olmo (1990, p.22), há 
uma generalização da confusão entre sentimentos, 
dogmas, opiniões e fatos que criam “discursos 
contraditórios”, contribuindo para a distorção e ocultação 
“da realidade social da ‘droga’”, apresentando “modelos 
explicativos universais”.  

A idéia de que usuários são doentes é ratificada por 
meio do discurso moral e de segurança pública propagado 
pelo proibicionismo. Contudo, esses discursos generalizam 
todos os usuários como se padecessem da mesma 
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doença, sem qualquer distinção entre eles. Por sua vez, 
essa doença é tida como uma degeneração, consequência 
da moralidade imposta pela política proibicionista. 

Apesar da idéia propagada e ratificada pelos diversos 
instrumentos de controle, há inúmeras pesquisas, inclusive 
de campo do conhecimento ligados à saúde mental, no 
sentido de que há dois grandes tipos de usuários de 
drogas, a saber: o recreacional e o dependente. Enquanto 
o primeiro pode determinar qual a substância usa, quando 
usa, com quem usa e a quantidade, o segundo, perdeu a 
capacidade de se relacionar com a droga, seu objeto de 
consumo, fazendo uso abusivo dela (XAVIER, 2013). A 
partir de uma falácia moralizante do discurso médico-
jurídico, o proibicionismo se fortalece e ratifica a idéia de 
que os usuários necessitam de um tratamento para a 
dependência.  

Assim, o papel desse discurso é a manutenção das 
relações de poder, a gestão e o controle da população 
excluída, a mesma que sofre os efeitos dos instrumentos 
punitivos e repressores militarizados da guerra às drogas. 
Resta evidente, portanto, a ingerência sobre os 
droga3ditos por parte da política proibicionista corroborada 
pelo discurso médico, ainda que muitos não sejam doentes 
e/ou dependentes. O não esclarecimento entre consumo 
de drogas, usuários e a suposta doença de cada indivíduo 
de forma genérica dificultam o debate e a compreensão 
necessária deste tema para a devida atenção nos moldes 
da Política de Drogas a partir de 2003, que adotou a 
perspectiva da saúde coletiva.  

Cabe salientar que o poderoso discurso proibicionista 
acarreta a exclusão dos usuários, por meio da adesão 
social ao consenso estabelecido pelo proibicionismo, 
reiterando-se o estereótipo de doentes e incapazes. A 
ratificação do usuário doente/dependente coloca todos 
dentro de uma categoria, inclusive considerando-os como 
incapazes de discernir e decidirem, cabendo ao Estado e à 
sociedade decidirem em seu lugar. A Lei 11.343/06 repetiu 
o modelo de vigilância e de controle, assumindo o 
paradigma da intervenção moral ao criminalizar uma 
conduta, estabelecendo punições mais brandas, 
aplicando-lhes tratamentos terapêuticos, cujo modelo é a 
abstinência.  

Logo, conforme aduz a professora Carolina Nunes 
Freitas (2015, p.84), “a intencionalidade desse discurso é 
a manutenção das relações de poder e a gestão e controle 
da população excluída”. 

Há que se considerar ainda que os drogaditos que se 
encontram nas ruas, e que padecem de alta 
vulnerabilidade social e física não podem ser 
compreendidos da mesma forma que quaisquer outros 
indivíduos que fazem uso (ainda que abusivo) de 
substâncias psicoativas, tendo em vista aos fatores e 
circunstâncias diversas que não se restringem às drogas. 
Nesse ponto, cabe uma crítica à Lei de Drogas 11.343/06, 
posto que consolidou a lógica beligerante e o discurso 
médico-jurídico, ao não diminuir o consumo das 
substâncias ilícitas, não melhorou a atenção à saúde, 
enquanto que o tratamento dos usuários de drogas 
permanece eivado de preconceito moral. Assim, apesar da 
alteração legal, a lógica de guerra contra traficantes se 
manteve, o preconceito contra usuários também, o qual, 
por sua vez, resulta em violações de seus direitos 
fundamentais, principalmente das classes mais humildes. 

Os setores populares, sobretudo os grupos nativos mais 
débeis, apesar de em sua imensa maioria não participar do 
comércio e do plantio ilegal, acabaram sofrendo os efeitos 

perversos da política beligerante pelo simples fato de residir em 
zonas de conflito, comungando o processo de vulnerabilização 
deflagrado contra a população dos morros do Rio de Janeiro 
quando da experiência brasileira de intervenção militar. 
(CARVALHO, 2013, p. 116).  

Recente pesquisa da Fiocruz (2016) revelou que o 
Brasil possui 370 mil usuários regulares de crack nas 
capitais, sendo aproximadamente 80% deles homens, 
negros, de baixa escolaridade e renda, com média de idade 
de 30 anos.  

Esse retrato mostra que os discursos da política 
proibicionista não são racionais no sentido científico-
empírico, posto que após tantos anos de repressão o uso 
de drogas continua aumentando, produzindo efeitos 
sociais trágicos.  

Da simples observação da realidade, verifica-se que o 
Estado vira as costas aos setores mais pobres, aos 
traficantes, e é a polícia que deve exterminá-los, conforme 
a lógica de guerra, enquanto que aos usuários, por sua vez, 
a exclusão social e os reflexos nefastos das táticas de 
guerra, tendo seus direitos fundamentais violados e não 
efetivados.  

Percebe-se a necessidade de compreender o uso de 
drogas como um fenômeno polifacetado, o que no 
entendimento da professora Carolina Nunes Freitas (2015, 
p. 86/87) “pode indicar o início da superação da visão e do 
discurso dominante para o fortalecimento da democracia e 
efetivação de direitos fundamentais, em especial a saúde 
e a liberdade e autonomia”. Isto porque, apesar da 
pretensão de proteção social e preservação da saúde 
propagada e prometida pelo discurso proibicionista é bem 
diverso dos efeitos que ele produz. Por meio da repressão 
haverá uma sociedade livre das drogas.  

Contudo, o resultado da lógica repressiva vem 
implicando em morte em massa de pessoas que se 
encontram nas áreas de conflito policial, encarceramento 
em massa, exclusão social e até mesmo em limpeza social 
por meio de ações interventivas e, especialmente, violação 
de direitos, o que soa absurdo no atual ordenamento 
constitucional brasileiro. 

 
 

A política de drogas no Brasil 

A Democracia declara as liberdades de seus cidadãos, 
bem como garante a igualdade material e processual entre 
eles. Contudo, no Brasil nem as liberdades declaradas, 
nem a igualdade entre seus cidadãos se consolidaram. De 
uma simples observação do campo fático, percebe-se que 
muitos direitos são negados a muitos indivíduos. As 
desigualdades se sobrepõem às liberdades e à igualdade. 
Ao analisar o tratamento conferido aos usuários de drogas 
a desigualdade também ocorre especialmente se 
compararmos usuários pertencentes às classes 
dominantes e as dominadas, cujo tratamento legal recebido 
é diverso.  

A primeira proibição acerca de substâncias 
consideradas proibidas surgiu na legislação brasileira 
através do Código Penal Republicano de 1890, pelo qual 
punia a venda ou a quem ministrasse esses tipos de 
substâncias, mas nada dispunha em relação ao usuário de 
drogas. Posteriormente, o Decreto-Lei nº 891 de 25 de 
novembro de 1938, aprovou a Lei de Fiscalização de 
Entorpecentes, buscando alinhar o Brasil com os 
dispositivos da Convenção de Genebra do ano de 1936, 
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tratando o usuário de drogas como um “doente” e impondo 
a necessidade de tratamento.  

Em 1940, com a chegada do Código Penal, o art. 281, 
continuava proibindo o comércio e a facilitação do uso de 
drogas. Contudo, no mesmo artigo, não se diferenciou o 
usuário do comerciante. Em 1971, entrou em vigor a Lei 
5.726, que aumentou as penas do artigo em análise. A 
partir de 1976, com a Lei 6.368, as condutas do usuário 
(art.16) e do traficante (art. 12) passaram a receber 
tratamento diferenciado, a conduta do usuário continuava 
a ser reprimida, mas já se colocava a necessidade de 
medidas terapêuticas. No ano de 2002, com a chegada da 
Lei 10.409/2002, o cenário pouco se alterou, já que boa 
parte da lei foi vetada. No final da década de 60 aumentou 
a polêmica em relação ao caráter da doença, discutindo-se 
se era biológica ou social. De modo geral, a dependência 
foi classificada como uma doença crônica, um transtorno 
que acompanha o indivíduo (PRATES, et al., 2014, p. 324).  

Na década de 90 o Brasil apregoava discursos em 
consonância aos rumos a serem tomados em relação às 
drogas no país, reduzindo uma linha sobre a redução da 
oferta e da demanda, por meio da intervenção penal, 
visando sua abstinência total; e outra linha adversa que 
tratava da prevenção, voltando-se para atividades relativas 
à redução de danos. Apareceu então naquele momento 
preocupações com moderação e controle de abuso, que 
buscou distanciamento de respostas repressivas, em razão 
da estigmatização do usuário ou do dependente decorrente 
da sua passagem pelo sistema penal. 

Após as recomendações da III Conferência Nacional de 
Saúde Mental, em 2002, o Ministério da Saúde entendeu o 
uso de substâncias entorpecentes prejudicial à saúde, 
iniciando a implementação do Programa Nacional de 
Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e 
outras Drogas, além da constituição de uma política pública 
específica para os usuários, cuja estratégia era ampliar o 
acesso ao tratamento, compreendendo de forma integral e 
dinâmica a temática, voltada à promoção dos direitos e à 
abordagem de redução de danos (BRASIL, 2005, p. 41). E, 
em 2003, a perspectiva da política de drogas brasileira foi 
alterada em relação aos usuários, adotando o paradigma 
da saúde coletiva. 

Apesar da adoção da perspectiva da saúde coletiva, a 
Lei 11.343/2006 abarcou a tendência proibicionista, 
contrária a produção, ao tráfico ilícito de drogas, com tática 
de guerra; e a prevencionista que é aplicada para o usuário 
e para o dependente, mas mantendo os preceitos morais 
criminalizantes. Mas mesmo assim, é inegável que a lei se 
atentou às políticas de atenção e de reinserção social do 
usuário. Houve a descriminalização penal do consumo de 
drogas no país, não mais se impondo a pena privativa de 
liberdade, permanecendo tal conduta ilícita, recaindo as 
conseqüências previstas no seu art. 28.  

A nova ótica ratificou o direito à saúde e a função do 
SUS (Sistema Único de Saúde), a saber, promover o 
tratamento, a atenção e a assistência à saúde de modo 
integral a todos seus usuários, por meio de programa de 
Saúde da Família e os CAPSAD2.  

Ainda, de acordo com o art. 196 da Constituição 
Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo políticas sociais e econômicas”. Assim, não 

                                                           

2  Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de usuários abusivos 
de drogas e álcool, com profissionais da área médica de diversas 

restam dúvidas que aos usuários o acesso universal e 
integral aos serviços de saúde deve ser garantido.  

Todavia, a Lei 11.343/06 protege a saúde pública em 
geral, cujo perigo de lesão é presumido em caráter 
absoluto (FREITAS, 2015, p.85). Desse modo, há uma 
criminalização antecipada, o que impossibilita o acesso ao 
direito à saúde, bem como viola as liberdades dos usuários, 
o que não se pode admitir no Estado Democrático de 
Direito. 

Considerando que o Direito Penal segue o princípio 
basilar da ofensividade, buscando proteger bens jurídicos 
lesionados não pode voltar-se a uma ação que causa dano 
ou risco de dano o próprio usuário, autor de tal ação. A 
razão da punição daquele que traz consigo, adquire, 
guarda, transporta ou tem em depósito para uso próprio, é 
a suposta ameaça que seu comportamento representa 
para si próprio. Conforme o princípio da ofensividade, não 
há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão a bem 
jurídico de terceiro. 

(…) Direito penal não pode perseguir finalidades 
transcendentes ou éticas, não pode contemplar o 
homem como mero 'objeto' de tratamento em razão de 
uma presumida inclinação anti-social, nem tampouco 
reprimir a mera desobediência. O único modelo de 
Direito penal e de delito compatível com nossa 
Constituição, em conseqüência, é de um Direito penal 
como instrumento de proteção de bens jurídicos e de um 
delito estruturado como ofensa concreta a esses bens 
jurídicos, na forma de lesão ou perigo concreto de lesão. 
Destoa dessa estrutura constitucional qualquer teoria do 
fato punível fundada no mero desvalor da ação. Não há 
delito sem desvalor do resultado (afetação a bens de 
terceiras pessoas) (GOMES, 2002, p.59). 

No que tange às drogas, segundo Luiz Flávio Gomes 
(2002, p.59/60), o citado princípio deve ser aplicado, 
sobretudo em relação à figura do usuário flagrado na posse 
de entorpecentes para consumo próprio, não cabendo a 
interferência desse ramo do Direito no livre arbítrio, na 
autonomia de cada cidadão. Isto porque ao consumir 
determinada substância, o indivíduo está fazendo uso de 
uma faculdade garantida pela Constituição, relacionada ao 
pluralismo político previsto em seu art. 1º. Neste caso, o 
usuário está dispondo sobre seu próprio corpo, como 
estaria ao tentar um suicídio. É sabido que a auto-lesão 
não é punida no ordenamento jurídico brasileiro, devendo 
ser considerado o uso de entorpecente como uma auto-
lesão, onde o único bem jurídico afetado é o do próprio 
consumidor.  

Porém, ao ratificar o discurso da guerra às drogas e o 
discurso médico em relação a essas substâncias, na 
verdade, ratifica-se a criminalização em especial de 
determinado grupo social que faz uso de drogas, sem que 
tenham causado qualquer tipo de dano a outrem. Além 
disso, esse sistema de proteção aos bens jurídicos pelo 
Direito Penal é limitado, pois que sua intervenção é legítima 
tão somente quando os demais ramos do direito forem 
incapazes para a proteção ou controle social, o que 
evidencia o caráter fragmentário e subsidiário do Direito 
Penal.  

Portanto, em relação aos usuários a privação da 
liberdade ou ainda a repressão penal não cabe, não pode 
ser considerado como adequado. Nesse sentido, a 

especialidades, com atendimento diário à população e de 
responsabilidade dos entes municipais. 
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previsão no ordenamento jurídico de crimes de perigo 
abstrato representa um verdadeiro choque com os diversos 
princípios constitucionais penais, visto que em tais crimes 
o agente é punido pela mera presunção de perigo prevista 
pelo legislador, o que não se pode conceber em nossa 
ordem jurídica democrática.  

A adoção de política de drogas sob o prisma da saúde 
coletiva é importante, mas não foi suficiente para alterar a 
lógica imposta pelo discurso proibicionista, tampouco 
efetivou políticas públicas sociais de estruturação dos 
aparelhos do Estado e investimento na rede de saúde. 
Ademais, não se pode negar que o direcionamento dos 
instrumentos estatais acerca do consumo de drogas por 
parte de grupos sociais marginalizados implica em 
repressão e ratificação de preconceitos e dogmas, 
contrária à ótica da saúde coletiva, conforme inclusive, a 
possibilidade de internação compulsória de usuários de 
drogas que se encontram em situação de rua. Isto reforça 
a idéia dos doentes carecedores de tratamento e 
representantes de uma ameaça social das camadas mais 
vulneráveis da sociedade, principais alvos da Política 
Criminal. 

 
 

Análise crítica da Lei 11.343/2006 e o tratamento 

conferido aos usuários de drogas 

A lei 11.343/2006 foi sancionada após um longo 
período de negociação e junção de projetos de lei sobre a 
matéria. O relator Paulo Pimenta, deputado federal do PT-
RS, substituiu a proposta de um “Sistema Nacional 
Antidrogas”, pelo “Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre as Drogas”. Além disso, retirou a previsão de 
internação compulsória para pessoas usuárias de drogas e 
incluiu a extinção da pena de prisão por uso de drogas, 
resultando em uma diferenciação na lei sobre a inclusão na 
Justiça Criminal entre “usuários” e “traficantes”. 

Embora a lei tenha significado avanços, na verdade ela 
representou um aumento da população carcerária. Gabriel 
Santos Elias (apud, IGLECIO, 2016), coordenador de 
Relações Institucionais na empresa Plataforma Brasileira 
de Política de Drogas (PBPD), explica como se deu esse 
processo, in verbis: 

O problema é que, como uma forma de compensar e 
aumentar essa distinção entre usuário e traficante, as 
penas para tráfico de drogas aumentaram. Isso fez com 
que a população carcerária nos últimos dez anos 
aumentasse muito, em grande parte por crimes 
relacionados a drogas. O crescimento saltou de 15% 
para 30% nos últimos dez anos. Realmente foi um 
impacto muito grande, especialmente para a população 
feminina, que aumentou 513%. Esse foi um dos 
principais impactos da Lei de Drogas de 2006. Por isso, 
é muito importante ressaltar o quão equivocada foi essa 
lei que buscou aumentar a punição para os crimes 
relacionados a tráfico. 

Gabriel Santos Elias (apud, IGLECIO, 2016) aponta 
para o fracasso da lei ao tentar inibir o consumo e o tráfico, 
reiterando que todos os dados demonstram que esses 
números também cresceram. Segundo ele, “a lei de 2006 
é uma grande prova de que a política de guerra as drogas 

                                                           

3  Nesse modelo, inserem-se diversas tentativas de terapias corporais, 
grupais, comunitárias, familiares, e até mesmo religiosas. No caso desta 
última, o dependente deve escolher aquela comunidade terapêutica que 

não tem funcionado”. Hoje, 68% das mulheres brasileiras 
encarceradas estão presas por crimes relacionados às 
drogas. 

Outro aspecto de extrema importância para a reforma 
da Lei de Drogas trata da criminalização da saúde dos 
usuários de drogas, que deixam de buscar tratamento para 
possíveis danos porque o porte para consumo é 
considerado um crime. 

O recurso extraordinário para descriminalização do 
consumo de drogas, que está em julgamento no Supremo 
Tribunal Federal (STF), pode significar um grande avanço 
para legislação brasileira.  

O coordenador da PBPD (apud, IGLECIO, 2016) 
explica ainda que “o que é preciso avançar, e a gente teve 
um avanço nessa própria lei de 2006, foi a distinção entre 
a hediondez do tráfico privilegiado”. Significa que tráfico por 
pessoas que não tem antecedentes criminais, nem 
participam de organização criminosa, não é hediondo.  

Neste sentido, Gabriel Santos Elias (apud, IGLECIO, 
2016) chega defender a necessidade e urgência da 
reforma da Lei de Drogas e a descriminalização, nos 
seguintes termos: 

Se você não pode proibir uma pessoa de consumir uma 
droga, você não poderia impedir que ela produzisse a 
própria droga. Então o auto cultivo de maconha é algo 
que deve ser considerado urgentemente antes de uma 
regulação do mercado.  

Como se pode perceber, apesar da impossibilidade de 
pena privativa de liberdade aos usuários, permanece a 
proibição do uso ou até mesmo a abstinência em relação 
às substâncias psicoativas ilícitas enquanto norma que 
impõe um comportamento aos indivíduos, 
desconsiderando suas escolhas individuais e o potencial 
ofensivo derivado delas, bem como a relação estabelecida 
entre os usuários e as drogas. 

 
 

- Principais modelos e abordagens de tratamento 

Os principais modelos utilizados para lidar com a 
questão da droga são o modelo jurídico-moral, o médico, o 
psicossocial e o sócio-cultural que expressam a maneira 
como as diferentes sociedades compreendem o uso de tais 
substâncias bem como os fenômenos dele decorrentes. As 
formas de tratamento baseiam-se em três modelos 
clássicos: o psiquiátrico, o comportamental e o 
psicodinâmico ou relacional. Contudo, observa-se um 
crescimento significativo do chamado modelo eclético ou 
alternativo com formas novas ou experimentais3. 

Os modelos psiquiátrico e comportamental estão 
ligados a procedimentos mais tradicionais, com 
tratamentos na modalidade de internação em hospitais 
psiquiátricos ou de longo prazo em centros agrícolas, que 
adotam a cura pelo trabalho, relaxamento e incorporação 
de elementos da filosofia dos grupos de mútua-ajuda 
(PASSOS, 1996). A forma mais clássica da sociedade lidar 
com o fenômeno das drogas tem sido via atendimento 
psiquiátrico (BUCHER, 1992). O recurso mais utilizado é a 
desintoxicação para superar a síndrome de abstinência, 
através de internações que raramente são baseadas no 

mais se identifica com a sua crença, assim o tratamento será mais 
proveitoso. Todavia, cumpre salientar que este modelo ainda carece de 
uma base técnica consistente, a fim de demonstrar a sua real efetividade. 
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desejo do paciente, mas ao contrário, representam uma 
imposição. A internação varia em média de 28 a 30 dias e 
a alta se dá quando ocorre a superação das mazelas 
provocadas pela síndrome de abstinência e das eventuais 
debilidades físicas.  

O paciente então é indicado a participar de um 
tratamento ambulatorial e sua continuidade dependerá 
diretamente do seu comportamento e da habilidade do 
terapeuta em motivá-lo a permanecer em tratamento, 
contudo, as chances de recaída são grandes uma vez que 
as relações familiares, profissionais e sociais do indivíduo 
não foram trabalhados, tampouco alterados.  

Sobre as técnicas de modificação do comportamento, 
Bucher (1992) ressalta que seu nascimento ocorreu nos 
Estados Unidos com ampla difusão delas no tratamento 

dos dependentes de drogas pelo país de origem, em 

países da Europa e no Japão. A ênfase é na capacidade 
do indivíduo desenvolver autocontrole sobre seu 
comportamento. As técnicas são oriundas de diversas 
disciplinas de observação do comportamento e da 
psicologia experimental. Assim, a abordagem 
comportamental foi alvo de atenção de amplos setores dos 
poderes públicos por apresentar-se como mecanismo 
eficaz de repressão e controle do uso de drogas, sendo 
consideradas capazes de substituir os tratamentos 
tradicionais da psiquiatria ou da desintoxicação.  

A rigidez e abstinência total são criticadas por 
correntes como a psicanálise que encaram o uso de drogas 
como sintoma e compulsão que, ao serem tratados 
viabilizam o estabelecer de novas relações e possibilidades 
pelo paciente. Sobre os resultados desses tipos de 
tratamentos Bucher (1992) afirma que muitos pacientes 
não suportam a rigidez das instituições que trabalham 
nessa direção e acabam abandonando o tratamento, 
embora passem inicialmente por seleção criteriosa, em sua 
grande maioria.  

O modelo psicodinâmico ou relacional concentra-se na 
aplicação de conceitos da teoria psicanalítica em 
atendimento individual. Em grupo baseia-se na 
psicoterapia. Aborda a importância da relação 
intersubjetiva como fundamentais no trabalho terapêutico. 
A abordagem é psicodinâmica, não psicanalítica 
propriamente dita, por não se referir a técnica, mas á teoria 
psicanalítica e a sua visão do homem influenciado por seu 
inconsciente, dividido e angustiado com seus conflitos. A 
história do indivíduo é peça fundamental no processo de 
recuperação, por estarem ali presentes, elementos que 
certamente, tiveram associação direta com a busca pelas 
drogas. Seus objetivos são a melhoria da qualidade de 
vida, a readaptação a uma vida sem drogas, a re-
socialização e a re-elaboração dos papéis com vistas a 
experimentar mudanças nos relacionamentos em família, 
trabalho, estudo e lazer.  

Conforme dispõe BUCHER (1992), o modelo 
relacional se coloca como a abordagem que mais se 
aproxima de um ideal humanista de atendimento aos 
usuários de drogas. Considera sua susceptibilidade e a 
formulação oscilante de sua demanda. Para que sua 
demanda seja credibilizada por ele, precisa partir dele 
mesmo, e não de uma autoridade qualquer, por mais 
justificada que esteja.  

Extrai-se, portanto, que os tratamentos 
supramencionados indicam com bastante clareza que o 
consumo de drogas é uma questão de saúde pública, 

inclusive esse é o entendimento exarado no art. 28 da Lei 
de Drogas, passando a ver o usuário como vítima. 

Ademais, tanto é assim que os bens apreendidos após 
a condenação devem ter o valor revertido para instituições 
que cuidam de usuários de drogas, o que denota a 
preocupação do legislador com o tratamento do 
dependente químico. 

No Brasil, apesar da desistintucionalização que ainda 
não se efetivou plenamente, continua difícil o tratamento 
por consumo excessivo de álcool e outras drogas em 
hospitais gerais, sendo mais comum o encaminhamento 
dos drogaditos aos hospitais psiquiátricos, cujo tratamento 
é similar aos portadores de transtornos mentais, com 
características asilares.  

Os serviços de saúde, os aparelhos específicos para 
tratamento de usuários de álcool e outras drogas, a 
qualificação dos profissionais da saúde na rede pública e 
as ações de cunho peadagógico ainda não se efetivaram 
de maneira satisfatória (FREITAS, 2015, p.71).  

A Lei 11.343/06 manteve a criminalização das drogas 
e dos traficantes e impossibilitou a imposição de pena 
privativa de liberdade aos usuários de drogas. Por outro 
lado, foi radical em relação ao paradigma dos drogaditos 
impondo a lógica do tratamento, ainda baseado no modelo 
sanitarista, permanecendo o traço moral do proibicionismo 
e criminalizando uma conduta individual sem efeito sobre 
bens jurídicos ou direitos alheios, por meio da coação 
sobre um comportamento determinado. 

 
 

O usuário de drogas e a Lei 11.343/2006 

- A não prisão para usuário de drogas  

A Lei 11.343/2006 modificou o tratamento conferido 
aos usuário de drogas, tais como: a substituição da 
expressão substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica por drogas; não mais 
existência da previsão da pena privativa de liberdade para 
o usuário; passou a prever as penas de advertência, 
prestação de serviços à comunidade e medida educativa; 
tipificou a conduta daquele que, para consumo pessoal, 
semeia, cultiva e colhe plantas destinadas à preparação de 
pequena quantidade de substância ou produto capaz de 
causar dependência física ou psíquica.  

Face à tais alterações percebe-se certo 
abrandamento, posto que uma vez que o revogado art. 16 
da Lei 6.368/76 previa punição com pena de detenção, de 
06 meses a 02 anos, sendo admissível o sursis, a 
progressão de regime e a substituição por pena restritiva 
de direitos, se presentes as condições gerais do Código 
Penal, e pena de multa, de 20 a 50 dias-multa. Tratava-se 
de crime de menor potencial ofensivo, sujeitando-a ao 
procedimento da Lei 9.099/95, incidindo seus institutos 
despenalizadores, desde que fossem preenchidos seus 
requisitos legais. A Lei abrangeu nos verbos apresentados 
nos artigos abaixo as condutas típicas incriminadoras: 
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Lei 6.368/764: 

Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso 
próprio; substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e 
pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa. 

Lei 11.343/20065: 
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas;II - prestação 
de serviços à comunidade; III - medida educativa de 
comparecimento a programa ou curso educativo. 
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu 
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica. 

Observa-se que a Lei manteve no art. 28 as condutas 
dos verbos: adquirir, guardar e trazer consigo; e inovou 
implementando as condutas: ter em depósito e transportar. 

O objeto jurídico desse crime é a saúde pública, e não 
o viciado, pois a lei não reprime de forma penal o vício, não 
tipificando a conduta de usar, mas sim a detenção e 
manutenção da droga para consumo pessoal. Assim, a 
legislação pretende evitar o perigo social representado pela 
detenção ilegal da droga, haja vista a possibilidade de 
circulação. 

Como se vê, tratamento previsto que criminalizou uma 
conduta pessoal, sem qualquer reflexo sobre direitos ou 
bens jurídicos alheios evidencia afronta aos direitos 
fundamentais, principalmente a liberdade e autonomia. 

Nesse ponto cumpre ressaltar que a referida alteração 
legal e a adoção da perspectiva da saúde coletiva, com 
previsão de promoção da saúde está alinhada à política de 
drogas e ao direito constitucional à saúde, uma vez que “a 
natureza da política de saúde constitucional é a 
universalização do direito à saúde, alcançando a todos 
indistintamente” (FREITAS, 2015, p.72).  

De acordo com a Lei, não há qualquer possibilidade de 
imposição de pena privativa de liberdade para aquele que 
adquire, guarda, traz consigo, transporta ou tem em 
depósito, droga para consumo pessoal ou para aquele que 
pratica a conduta equiparada. Parte-se assim da absoluta 
impossibilidade da pena de prisão para o usuário e 
pretende-se que nessas hipótese sequer passe pela 
polícia. 

É possível perceber a opção por uma Política Criminal 
de rejeição da prisão como instrumento válido de resposta 
punitiva à conduta do consumidor de drogas em 
conformidade ao § 2º, do art. 48 da lei, tratando-se de 
consumidor, “não se imporá prisão em flagrante, devendo 
o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente”. Portanto, em hipótese alguma, o usuário de 
drogas poderá ser levado à prisão, contudo, a lógica moral 
e de abstinência permanece.   

 

                                                           

4  Esta lei dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito 
e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica, e dá outras providências. 

5   Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 
Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 

 
- A Descriminalização ou a despenalização 

Face aos pontos ressaltados é interessante destacar 
ainda a questão da descriminalização ou da 
despenalização, tendo em vista o tratamento legal 
conferido ao usuário de drogas, pela lei 11.343/2006, 
principalmente porque a norma descriminalizou a posse de 
droga para consumo pessoal. Nesse sentido, Luiz Flávio 
Gomes (GOMES; BIANCHINI; CUNHA; OLIVEIRA, 2006, 
p. 108-113) afirma se tratar de infração sui generis, inserida 
no âmbito do Direito Judicial Sancionador. Não seria norma 
administrativa nem penal, pois conforme a Lei de 
Introdução ao Código Penal, art. 1º, só é crime se for 
prevista a pena privativa de liberdade, alternativa ou 
cumulativamente, o que não se verifica na hipótese do art. 
28 da Lei 11.343/2006. 

Segundo o doutrinador, houve uma descriminalização 
formal, posto que o fato deixou de ser crime, mas 
permanece dentro do direito penal. Assim, para ele, a 
conduta do art. 28, continua sendo ilícita (uma infração 
penal sui generis), tendo havido a descriminalização formal 
e a despenalização, mas não abolitio criminis, como não 
concomitantemente a legalização da posse de droga para 
consumo pessoal. De maneira divergente se posiciona 
Alice Bianchini (2006, p. 108-124), segundo a qual, o art. 
28 não pertence ao direito penal, mas trata-se de uma 
infração de Direito Judicial Sancionador, seja quando a 
sanção alternativa é fixada em transação penal, seja 
quando imposta em sentença final (no procedimento 
sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais). Na verdade 
teria ocorrido a descriminalização substancial (abolitio 
criminis). 

No entanto, Fernando Capez (2006) entende que não 
houve a descriminalização da conduta, pelo fato de 
continuar tendo natureza de crime, na medida em que a 
própria Lei o inseriu no capítulo relativo aos crimes e às 
penas (Capítulo III); além do que as sanções só podem ser 
aplicadas por juiz criminal e não por autoridade 
administrativa, e mediante o devido processo legal (no 
caso, o procedimento criminal do Juizado Especial 
Criminal, conforme previsto no art. 48, § 1º, da Lei).  

A prestação de serviços, em verdade, tem caráter 
obscuro em relação à sua finalidade, pois encaminhar o 
dependente ou usuário de drogas para prestação de 
serviços à comunidade aparenta ser uma forma de puni-lo 
e não de contribuir para reinserção ao meio social. 
Conforme Abel El Tasse (2010) em seu artigo “O 
tratamento jurídico-penal das drogas”, trata-se de uma 
disfarçada medida punitiva advinda do Estado, e não uma 
forma de reinserção e recuperação do indivíduo.  

Nesse mesmo sentido compreende-se que outras 
formas de refletir acerca das drogas é preciso. Uma 
abordagem sob ponto de vista não repressivo, mas de 
controle, prevenção e TRATAMENTO, calcado na idéia de 
que a dependência, não é um problema criminal (TASSE, 
2010), e conforme afirmado pela Organização Mundial de 
Saúde, é uma doença.  

reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas; define crimes e dá outras providências. 
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A repressão faz com que o usuário mantenha-se 
escondido, sem coragem para enfrentar a questão da 
dependência, não compartilhando seu drama pessoal 
com familiares ou amigos, que somente sabem do 
mesmo quando o assunto já se tornou problema de 

polícia (TASSE, 2010).  

O Supremo Tribunal Federal, no início do ano de 2007, 
se posicionou a respeito do tema, afirmando que a conduta 
do artigo 28 faz parte do direito penal  é crime. Entende-se 
que, o que houve foi uma mera despenalização, não se 
podendo falar em abolitio criminis, destaca-se tal decisão:  

1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério 
que permite distinguir quando se está diante de um crime 
ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária 
superveniente adote outros critérios gerais de distinção, 
ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 
28 da Lei 11.343/06 - pena diversa da privação ou 
restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das 
opções constitucionais passíveis de adoção pela lei 
incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se 
pode, na interpretação da Lei 11.343/06, partir de um 
pressuposto desapreço do legislador pelo 'rigor técnico', 
que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações 
relativas ao usuário de drogas em um capítulo 
denominado 'Dos Crimes e das Penas', só a ele referentes 
(Lei 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso 
da expressão 'reincidência', também não se pode 
emprestar um sentido 'popular', especialmente porque, em 
linha de princípio, somente disposição expressa em 
contrário na Lei 11.343/06 afastaria a regra geral do 
Código Penal (CP, art. 12).4. Soma-se a tudo a previsão, 
como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao 
usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de 
menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a 
proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 
76 da Lei 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a 
disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e 
seguintes do Código Penal (Lei 11.343, art. 30). 5. 
Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como 
exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 6. 
Questão de ordem resolvida no sentido de que a Lei 
11.343/06 não implicou abolitio criminis(CP, art. 107). II. 
Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da Lei 
11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem 
qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário 
julgado prejudicado.  

Face às divergências quanto à natureza jurídica do art. 
28, é observado que a Lei em questão está voltada para 
uma política de prevenção e de redução de danos ao 
usuário de drogas, de modo a restaurá-lo na sociedade, 
sem, contudo, ser efetivado na prática, diante das 
realidades sociais, conforme mencionado anteriormente.  

Desta feita, percebe-se que, apesar da imputabilidade 
e/ou até a despenalização ou discriminalização há um 
dispositivo normativo binário que coloca o usuário como 
doente e o indivíduo que não faz uso como saudável que 
normatiza o comportamento e diante da repressão travada 
contra às drogas, impõe aos drogaditos a marginalização. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No modelo atual de repressão às drogas, percebe-se 
os preconceitos e temores moralmente trabalhados ao 
longo dos anos. Sabe-se que as desigualdades se 
sobrepõem a liberdade e à igualdade no tratamento 
conferido aos usuários de drogas. A desigualdade também 
ocorre quando compararmos usuários pertencentes às 

classes dominantes e as dominadas, cujo tratamento legal 
recebido é diverso.  

A política proibicionista não alcançou sua meta de uma 
sociedade sem drogas e, pelo contrário do que se esperava 
dela, trouxe consequências extremamente prejudiciais 
para o Estado e para a população. Em nosso País, se faz 
urgente uma revisão profunda das políticas atuais já que o 
custo humano e as ameaças às instituições democráticas 
são elevadíssimos. Distinguir o fracasso das políticas 
vigentes e as suas consequências já é o começo para se 
buscar estratégias alternativas. Necessário se faz o 
envolvimento maior de setores da sociedade que antes não 
tiveram a chance, ou a coragem, de se manifestar, 
deixando a margem do problema para participar 
ativamente em prol de uma solução melhor. Durante anos, 
muitas vidas foram sacrificadas na luta contra as drogas, 
foram gastos grandes  quantidades de recursos 
econômicos públicos e privados que poderiam ter sido 
investidos em outros setores mais importantes.  

O presente artigo, não pretende por fim na discussão 
acerca do tratamento conferido aos usuários de drogas ou 
minimizar os malefícios que podem causar. Todavia, 
busca-se trazer à baila a necessidade de mudança na 
perspectiva de tratamento, principalmente em relação aos 
usuários. Colocar a questão como problema afeto à saúde 
pública soa mais adequado e considera a redução do uso, 
mais informações e prevenção são fundamentais.  

Considerando o aspecto antropológico das drogas não 
é possível reduzir o consumo, contudo, é necessário 
políticas públicas alternativas ao modelo repressivo, 
principalmente relacionada à saúde e socialização dos 
usuários. Ademais, é fundamental tratar as questões 
relacionadas às substâncias entorpecentes ilícitas de 
maneira mais humanizada, sem moralismo e preconceitos. 
Salienta-se ainda que, apesar das alterações legislativas e 
na perspectiva da saúde pública, as ocorrências policiais 
atinentes às drogas e até com usuários continuam 
crescendo. A sociedade, por sua vez, prefere acreditar que 
o aumento da violência advinda do uso e do tráfico de 
drogas é devido à falta ou à ineficiência policial, o que 
implica num anseio social no sentido de enrijecimento do 
Estado. Desta feita, é preciso demonstrar e compreender 
que o aumento da resposta punitiva do Estado não 
corresponde a uma redução do consumo, da venda ou da 
circulação das drogas.  

Não se pode negar que a Lei nº 11.343/06 foi um 
avanço para o sistema jurídico-penal em nosso País, em 
especial com a impossibilidade de impor pena privativa de 
liberdade aos drogaditos, posto que abriu-se portas para 
maiores mudanças. Todavia, o avanço não foi suficiente 
para uma resposta eficiente relacionada às drogas e aos 
usuários que ainda permanecem marginalizados, sem 
acesso ao direito à saúde, têm sua liberdade e autonomia 
violados e são alvos de ações entre policiais e traficantes.  

É preciso afastar o Direito Penal da relação com o 
usuário de drogas, inclusive voltando-se investimentos e 
ações das polícias para repressão e resolução de crimes 
mais graves e mais danosos à sociedade. Existe um 
reconhecimento global e crescente de que tratamento e 
reabilitação dos consumidores de drogas seriam mais 
eficazes do que a punição pelo sistema penal. Uma política 
de prevenção e acolhimento dos drogaditos com aparelhos 
de saúde, assistência social, seria certamente mais eficaz 
e efetiva. Embora a legislação brasileira tenha aprimorado 
a relação do tratamento do usuário de drogas, ainda há um 
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longo caminho a ser percorrido, em especial garantindo os 
direitos fundamentais. 

 
 

REFERÊNCIAS 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal 
Parte Geral 1. 14ª ed., São Paulo: Saraiva 2009.   
BRASIL. Código de Processo Penal. Vade Mecum 

Saraiva. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
______. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 05 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 2016. 
______. Lei nº 11.313/2006 de 28 de junho de 2006. 

Altera os arts. 60 e 61 da Lei no 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, e o art. 2o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 
2001, pertinentes à competência dos Juizados Especiais 
Criminais, no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça 
Federal. São Paulo: Saraiva, 2016. 
______. Lei nº 11.343/2006 de 23 de agosto de 2006. 

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas para 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas; define crimes e dá outras providências. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
______. Ministério da Saúde. A política do Ministério da 
Saúde para atenção integral a usuários de álcool e 
outras drogas. 2 ed. rev. ampl. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2004. Disponível em: 
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/docu
mentos/Legislacao/326983.pdf. Acesso em 10 outubro 
2016. 
______. Superior Tribunal Federal. Recurso Especial nº 
430.105/RJ, Primeira Turma, Brasília, 13 de fevereiro de 
2007. 
Bucher R. A ética da prevenção. Psicol. Teor Pesq 1992. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Legislação 
Penal Especial. 3ª ed. Vol. 4, Saraiva, 2008. 
______. Artigo: Nova Lei de Tóxico – Das modificações legais 
relativas à figura do usuário. São Paulo, 07 de dezembro de 2006. 

Disponível em: http://www.oabsp.org.br/noticias/2006/12/07/3962. 
Acesso em: 18 de novembro de 2016. 
CARNEIRO, Henrique. Mezinhas, Filtros e Triacas: 
Drogas no mundo moderno (XVI ao XVIII). São Paulo, 

USP/FFLCH. Dissertação de Mestrado em História, 1993. 
CARVALHO, Salo. A Política Criminal de Drogas no 
Brasil. Um estudo criminológico e dogmático da Lei 
11.343/06. 6a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 

2013. 
CARVALHO, Thiago Fabres. Criminologia, (in) 
visibilidade, reconhecimento: o controle penal da 
subcidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2014. 
ESCOHOTADO, Antonio. Historia elemental de las 
drogas. Editora Anagrama. Barcelona, 2000.  
EL TAESSE, Abel.  O tratamento jurídico-penal das 
drogas. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1379, 11 

abr. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9725>. 
Acesso em: 18 de novembro de 2016. 
FIOCRUZ. Fiocruz apresenta resultados de pesquisa 
sobre crack e exclusão social. Disponível em 

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/fiocruz-apresenta-
resultados-de-pesquisa-sobre-crack-e-exclusao-social-0. 
Acesso em 24 out 2016.  

FREITAS, Carolina Nunes. INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA E BIOPOLÍTICA: o direito fundamental 
à liberdade e autonomia à luz do pensamento de Michel 
Foucault e a política de drogas brasileira. Dissertação 

(Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais). 
Faculdade de Direito de Vitória. Vitória/ES, 2015.  
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no 
direito penal. São Paulo: RT, 2002. 
GOMES, Luiz Flávio; DONATI, Patrícia. Lei nº. 11.343/06 
versus lei nº. 11.719/08: qual procedimento deve 
prevalecer?. Disponível em    

http://www.lfg.com.br/public_html/article.phpstory=200905
27100824334&mode=printAcesso em: 25/08/2015. 
GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice; CUNHA, Rogério 
Sanches da; OLIVEIRA, William Terra de. Nova Lei de 
Drogas comentada. São Paulo, Revista dos Tribunais, 

2006. 
IGLECIO, Patrícia. Lei de Drogas completa dez anos sob 

fortes críticas e a certeza de que a guerra às drogas não 
dá certo. São Paulo, 20 de setembro de 2016. Disponível 
em: http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-

completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-
guerra-as-drogas-nao-da-certo/. Acesso em: 18 de 
novembro de 2016. 
KARAM, Maria Lúcia, Legislações proibicionistas em 
matéria de drogas e danos aos direitos fundamentais. 
In: Revista PUCSP Verve, São Paulo: PUCSP, 2007. 
MACERATA, Iaçã; DIAS, Rafael; PASSOS, Eduardo; 
LOPES, Lucília; BATISTA, Elias, MALAGUTI. Paradigma 
da guerra às drogas, políticas de ordem e experiências 
de cuidado na cidade dos mega-eventos. In: 
Atendendo na guerra: dilemas medicos e jurídicos 
sobre o crack. Rio de Janeiro: Revan, 2014. 
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 

São Paulo: Editora Atlas, 2005.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais 
penais comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006.  
OLMO, Rosa del. A face oculta da droga. Rio de Janeiro: 

Revan, 1990.  
______. Geopolítica de las drogas. Medellín: In: Revista 

Análisis, 1998. 
PASSOS, L. F. A indisciplina e o cotidiano escolar: 
novas abordagens, novos significados. In: AQUINO, J. 

G. (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e 
práticas. 8. ed. São Paulo: Summus, 1996. 
PRATES, José Gilberto; PINHO, Paula Hayasi; OLIVEIRA, 
Márcia Aparecida Ferreira; CLARO, Heloisa Garcia. A 
concepção dos enfermeiros de serviços de urgência e 
emergência sobre o processo saúde-doença na 
assistência aos usuários de substâncias psicoativas. 
In: Saúde em Debate. Rio de Janeiro, v. 38, n.101, 2014. 
ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade 
Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014.  

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Legislacao/326983.pdf
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Legislacao/326983.pdf
http://www.oabsp.org.br/noticias/2006/12/07/3962
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/fiocruz-apresenta-resultados-de-pesquisa-sobre-crack-e-exclusao-social-0
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/fiocruz-apresenta-resultados-de-pesquisa-sobre-crack-e-exclusao-social-0
http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20090527100824334&mode=print
http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20090527100824334&mode=print
http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-guerra-as-drogas-nao-da-certo/
http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-guerra-as-drogas-nao-da-certo/
http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-guerra-as-drogas-nao-da-certo/
http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-guerra-as-drogas-nao-da-certo/
http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-guerra-as-drogas-nao-da-certo/
http://justificando.com/2016/09/20/lei-de-drogas-completa-dez-anos-sob-fortes-criticas-e-certeza-de-que-guerra-as-drogas-nao-da-certo/


21 
Faculdade Novo Milênio 
Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Adoção Intuitu Personae: análise crítica da impossibilidade jurídica 
em razão da exigibilidade do cadastro nacional de adoção, face ao 
principio do melhor interesse do menor 
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RESUMO 

A possibilidade da adoção intuitu personae como objeto do presente trabalho de Conclusão de Curso. Não recebendo regulamentação nas normas 
contidas na Lei Nacional de Adoção (Lei nº 12.010/2009) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), essa é a modalidade de 
adoção em que os genitores indicam a família substituta a qual será entregue seu filho, ainda que os adotantes não sejam inscritos previamente 
no cadastro de adotantes. A impossibilidade possibilidade jurídica dessa forma de adoção, instiga um sério debate jurídico no âmbito doutrinário e 
jurisprudencial, em razão da não observância ao cadastro de adotantes e da viabilidade dos pais biológicos escolherem os adotantes de seu filho. 
Em análise às questões apresentadas, serão apreciadas as reais vantagens auferidas pela criança ou adolescente inserido no convívio familiar 
através da adoção intuitu personae, prevalecendo o princípio fundamental do melhor interesse do menor, considerando a relevância dada a 
afetividade.  
Palavras-chave. Adoção. Adoção intuitu personae. Cadastro Nacional de Adoção. Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípio do melhor 

interesse do menor. 
 

ABSTRACT 

The possibility of adopting intuitu personae as object of the present work of Conclusion of Course. Not receiving regulations in the norms contained 
in the National Adoption Law (Law no. 12.010 / 2009) and in the Statute of the Child and Adolescent (Law nº 8.069 / 1990), this is the adoption 
modality in which the parents indicate the substitute family Your child will be delivered, even if the adopters are not previously registered in the 
register of adopters. The impossibility of this legal form of adoption instigates a serious juridical debate in the doctrinal and jurisprudential scope, 
due to the noncompliance with the register of adopters and the viability of the biological parents to choose the adopters of their child. In the analysis 
of the presented questions, the real advantages obtained by the child or adolescent inserted in the family will be appreciated through the adoption 
of intuitu personae, prevailing the fundamental principle of the best interest of the minor, considering the relevance given to affectivity. 
Key-Words: Adoption. Adoption intuitu personae. National Adoption Registry. Child and Adolescent Statute. Principle of the best interest of the child. 
 

INTRODUÇÃO1 

A adoção é a modalidade mais abrangente de 
colocação em família substituta prevista no ordenamento 
jurídico, esta, transforma a criança ou adolescente em 
membro da família, garantindo assim plena proteção ao 
adotando. 

Mas o que se tem hoje, como uma certeza e uma 
realidade da atual sociedade, sofreu diversas 
transformações aos longos dos anos como veremos no 
desenvolvimento do trabalho. O tema central, objeto do 
presente estudo, que é a adoção intuitu personae sempre 
foi visto como empecilho a plena aplicabilidade do instituto 
da Adoção, recorridas vezes qualificado como uma 
desculpa utilizado pelos interessados em adotar e tantas 
outras vezes como uma afronta à legislação. 

Para um completo entendimento e posterior conclusão 
sobre o tema estudado, se faz necessário à apresentação 
dos conceitos trazidos por aqueles que demonstram 
ousadia suficiente para discutir tal modalidade de Adoção. 

O presente trabalho se propõe a uma análise crítica 
sobre a impossibilidade de adoção intuitu personae em 

razão da exigibilidade do Cadastro Nacional de adoção, 
que regulamenta os cadastros de adotáveis e candidatos à 
adoção.  

As críticas acerca da possibilidade jurídica de adoção 
intuito personae são fundamentadas pelo desrespeito à 
obrigatória inscrição no cadastro de adotantes e a 
possibilidade de os pais biológicos indicarem os adotantes 
de seu filho. 

A ausência de previsão legal para a adoção intuito 
personae incentiva importante debate jurídico a respeito do 
tema no sentido de que por diversas vezes os adotantes 
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não se encontrem inscritos no Cadastro Nacional de 
Adoção, o Poder Judiciário vem admitindo a viabilidade 
desta adoção em casos excepcionais, isto é, quando já há 
um vínculo afetivo consolidado entre criança e adotantes. 
Apesar de alguns posicionamentos contrários, sustentados 
em um formalismo exacerbado da norma, é necessário 
averiguar, fundamentalmente, o melhor interesse da 
criança, já inserida no âmbito familiar destes adotantes, 
sob risco de sobrepor a formalidade do cadastro ao 
interesse da criança. Por essa razão, faz-se necessário a 
demonstração dos efetivos benefícios que a adoção intuitu 
personae pode trazer à criança ou adolescente, tendo em 
vista a prevalência ao princípio do melhor interesse do 
menor.  

O princípio do melhor interesse do menor da criança e 
do adolescente deve ser entendido como o fundamento 
primário de todas as ações direcionadas a população 
infanto-juvenil, sendo que, qualquer orientação ou decisão, 
envolvendo referida população, deve levar em conta o que 
é melhor e mais adequado para satisfazer suas 
necessidades e interesses, sobrepondo-se até mesmo aos 
interesses dos pais, visando assim, a proteção integral dos 
seus direitos (COSTA, 2002.p.98). Deste modo, é 
importante analisar em cada caso definido, o real benefício 
que a adoção pode oferecer à criança ou adolescente.  

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de 
melhor entendimento da adoção intuitu personae, comum 

na sociedade brasileira, porém, pouco discutida. Faz-se 
necessário um estudo, visando que esta modalidade de 
adoção se apresente como um modo legal de adiantar o 
processo de adoção no Brasil, minorando o sofrimento 
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vivenciado pelo menor e por aqueles que desejam adotá-
lo.  

A pesquisa bibliográfica deu o principal embasamento 
para o desenvolvimento deste trabalho e proporcionou 
compreensão do conhecimento acerca da Lei nº 
12.010/2009. Será utilizado o método de abordagem 
dialético, que é um método de pesquisa de diálogo cujo 
foco é a contraposição e contradição de ideias que levam 
a outras ideias para se buscar, através de posições 
distintas, usando doutrinas, leis e jurisprudências uma 
possível solução para o tema em questão. (Foulquié, 1978)  

Como fonte de pesquisa e técnica doutrinária, será 
utilizada pesquisa de legislação, informações através de 
Artigo Cientifico, posicionamentos jurídicos através de 
pesquisas doutrinarias e jurisprudências, relacionadas ao 
tema. 

Assim, a partir dessa análise pretende-se pesquisar 
criticamente a questão apresentada para um melhor 
entendimento e compreensão da adoção intuitu personae 
no ordenamento jurídico. 

 
 

Evolução histórica do Instituto da Adoção 

A adoção foi conhecida nas antigas civilizações como 
o Egito, a Babilônia, a Caldea e a Palestina. Passagens 
bíblicas relatam casos de adoção de Moisés pela filha do 
Faraó e de Ester, que foi filha adotiva conforme se extrai 
do velho testamento. Naquela idade obscura entre os 
séculos XI e XII, antes de nossa era, mencionam-se nos 
poemas homéricos alguns casos de adoção. Assim, no 
Canto IX da Ilíada, o ancião ginete Félix, chefe da 
embaixada de Aquileu, recorda ao filho de Peleu e 
descendente de Zeus, que quando abandonado pelo pai, o 
tomou a seu cuidado (PICOLIN, 2007). 

O instituto da adoção no Brasil foi alterado por quatro 
vezes desde a vigência do CC/1916. A primeira alteração 
ocorreu com a Lei nº 3.133/57, no intuito de atualizar o 
instituto. Alterou cinco artigos do CC/1916, buscando dar-
lhes mais elasticidade, pois a partir daí tornou-se possível 
adotar aos 30 anos, desde que a diferença de idade entre 
adotante e adotando fosse de 16 anos. Por outro lado 
impôs-se aos casais um prazo de 5 anos após o casamento 
para adotar. Ademais, incluiu-se um dispositivo afirmando 
que se o adotante tivesse filhos, a relação de adoção não 
envolvia a de sucessão hereditária. Constata-se 
expressamente um dispositivo que discriminava o filho 
adotivo, nos levando a entender que em matéria de 
sucessão o filho adotivo não era filho do mesmo modo. 
(RIBEIRO, 2010).  

A Lei nº 8.069/1990 deixou de abranger a possibilidade 
da chamada “delegação do pátrio poder” previsto no 
“código de menores” de 1979, segundo a qual, os pais 
podiam entregar os direitos e deveres próprios ao hoje 
chamado de poder familiar.  

Em 2009, foi editada a Lei nº 12.010/2009 que 
promoveu a grande mudança legislativa do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para garantia do direito ao 
convívio familiar de todas as crianças e adolescentes. O 
principal objetivo da nova lei foi assegurar o direito das 
crianças e dos adolescentes à convivência familiar no 
menor prazo possível. Assim, a institucionalização das 
crianças passa a ter um regramento rigoroso, 
estabelecendo o prazo de reavaliação individual de cada 
criança em abrigo institucional ou programa de acolhimento 
a cada período máximo de seis meses, com a participação 
e parecer de equipe interprofissional, na tentativa de evitar 

o esquecimento daqueles seres que têm como maior sonho 
a inserção em um ambiente familiar (SANTOS, 2009). 

A Lei 12.010/09 determinou importantes inovações no 
texto do ECRIAD, visando o aperfeiçoamento da 
sistemática prevista para garantia do direito à convivência 
familiar a todos menores. Impôs também que o instituto 
deverá compreender tanto os menores quanto os maiores 
de idade, exigindo procedimento judicial em ambos os 
casos (ECA, Art. 47; CC, art. 1.619, com redação dada pela 
Lei nº 12.010/2009). Ressalvadas as alterações e 
adaptações efetivadas pela referida lei, ainda subsistiram 
as normas do ECRIAD, que estabelecem: 

a) a vedação de adoção por procuração (art. 39, §único); 
b) o estágio de convivência (art. 46); c) a irrevogabilidade 
da adoção (art. 48); d) a restrição à adoção de 
ascendentes e irmãos do adotado (art. 42 §1º); e) os 
critérios para a expedição de mandado e respectivo 
registro no termo de nascimento do adotado (art. 47 e 
parágrafos); f) critérios para adoção internacional (arts. 
31,51 e 52); g) a manutenção de cadastro de adotantes e 
adotados junto ao juízo da infância e da juventude e a 
prévia consulta aos órgãos técnicos competentes (art. 50, 
caput, e §1º). 

Assim, houve uma mudança em todos os aspectos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo regularizados 
desde a parte geral, tais como a suavização dos termos 
que designam os menores, a substituição de “pátrio poder” 
por “poder familiar”, adequação da maioridade civil, 
atendimento psicológico durante a gestação, as espécies 
de família substituta (guarda, tutela e adoção) e seus 
processos, inclusão de cadastros estaduais e nacionais de 
adotantes e de menores aptos à adoção, regulamentação 
da adoção internacional, até a parte especial, abrangendo 
a Política de Atendimento, as Entidades de Atendimento, 
as Medidas de Proteção, o Acesso à Justiça, Conselho 
Tutelar, Infrações Administrativas e Disposições Finais e 
Transitórias. 

Antes da alteração trazida pela apontada Lei, por não 
haver proteção legal, os juízes deferiam as adoções 
também denominadas dirigidas, levando em consideração 
os laços de afeto entre a criança ou adolescente e os pais 
adotivos. Desta forma, era considerado irrelevante o prévio 
cadastro e/ou a inclusão da criança na relação de possíveis 
adotantes. Obviamente, havia análise de compatibilidade 
entre a criança e a família que a acolhia, bem como dos 
demais requisitos legais, com exceção do cadastro prévio. 
A Lei nº 12.010/09 alterou o Art. 50 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e, no que diz respeito ao presente 
estudo, acrescentou ao dispositivo mencionado o 
parágrafo 13, que limita significativamente a possibilidade 
da adoção intuitu personae. Referido parágrafo prevê como 
hipóteses permitidas de adoção intuitu personae e, 

consequentemente, exceções à regra do cadastro prévio: 
a adoção unilateral; adoção formulada por parente do 
adotando cujos laços de convivência e afetividade já são 
verificados e, por fim, adoção pretendida por indivíduo que 
detém tutela ou curatela de maior de três anos de idade, 
quando também pode ser constatada a presença de laços 
de convivência e afetividade entre as partes, mediante 
ausência de má-fé, subtração de criança ou adolescente 
com fins de inserção em lar substituto ou averiguar a 
hipótese de promessa de pagamento ou recompensa. 

Assim, é pela relação de afeto que a paternidade sócia 
afetiva respeita o melhor interesse da criança tendo em 
vista o favorecimento do pleno e integral desenvolvimento 
da mesma, uma vez que as relações de pai e filho excedam 
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a lei e o sangue, pois se trata de um amor doado 
livremente, sem imposições, em benefício, unicamente, 
dos interesses das crianças e a melhoria de seu bem-estar 
social. 

 
 

Adoção 

Para um melhor entendimento sobre o tema, se faz 
necessário conceituar e entender o que realmente é 
adoção e como esse ato jurídico vem sendo realmente 
levado a sério visando sempre o princípio do melhor 
interesse do menor. 

Carlos Roberto Gonçalves (2013. p. 379) define 
adoção como “o ato jurídico solene pelo qual alguém 
recebe em sua família, pessoa a ela estranha, na qualidade 
de filho”. Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira 
(2014, p.452), “adoção é pois, o ato jurídico pelo qual uma 
pessoa recebe outra como filho, independentemente de 
existir entre eles qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim.”  

Em um abrangente conceito fulcrado a partir das 
concepções de diversos autores, afirma Maria Helena Diniz 
(2002, p. 416): 

A adoção vem a ser um ato jurídico solene pelo qual, 
observados os requisitos legais, alguém estabelece, 
independente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, 
trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa 
que, geralmente, lhe é estranha. Dá origem, portanto, a 
uma relação jurídica de parentesco civil entre adotante e 
adotado. É uma ficção legal que possibilita que se 
constitua entre o adotante e o adotado um laço de 
parentesco de 1º grau na linha reta. 

A partir dos referidos conceitos, entende-se adoção, 
portanto, como um ato jurídico bilateral, pelo qual, 
direcionado pelos requisitos legais a ele pertinentes, 
alguém pode estabelecer um vínculo fictício de filiação com 
uma pessoa que, geralmente lhe é estranha, trazendo-o 
para o seio de sua família, na condição de filho. Destaca-
se que esse vínculo de parentesco estabelece entre o 
adotante e o adotado um laço legal de paternidade e 
filiação civil, definitivo e irrevogável para todos os efeitos 
legais.  

Contudo, vale lembrar que visando o princípio de 
melhor interesse do menor, o §3º do artigo 28 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente considera a possibilidade 
legal da inexigibilidade da observância ao cadastro de 
adotantes se demonstrada à existência de vínculos de 
afinidade e afetividade entre o adotante e o menor, a fim de 
minorar as consequências decorrentes da adoção. 

Assim, ao identificar o princípio do melhor interesse do 
menor como instrumento garantidor do respeito aos direitos 
fundamentais obtidos pelas crianças e adolescentes, é de 
extrema importância garantir o bem estar do menor e do 
adolescente, possibilitando a inserção dos mesmos em 
famílias que realmente estejam dispostas a recebê-los em 
seu convívio familiar. 

 
 

- Natureza jurídica 

Encontrar a natureza jurídica de um instituto do Direito 
é assimilar os elementos fundamentais que integram sua 
composição específica, confrontando, em seguida, ao 
conjunto mais próximo de figuras jurídicas, de modo a 
classificar o instituto destacado no universo de figuras 

existentes no Direito. Assim faz-se necessário o estudo da 
Natureza Jurídica da Adoção a fim de entendermos seu 
verdadeiro papel na sociedade. 

De acordo com Paulo Nader (2010, p. 323), a natureza 
jurídica da adoção é predominantemente entendida como 
negócio jurídico bilateral, por se tratar se um ato complexo, 
que ordena a declaração de vontade tanto do adotante 
como do adotado, através do seu representante legal ou de 
forma direta, além da homologação do juiz.  

A adoção, portanto, trata-se de um negócio jurídico 
bilateral e solene, realizado mediante escritura pública e o 
consentimento do adotante e do adotado, em sua pessoa 
ou na pessoa de seu representante legal.  

Por outro lado, Galdino Augusto Bordallo (2010. p. 
205) elenca diferentes correntes no que diz respeito à 
natureza jurídica da adoção, sejam elas, aquela que 
considera adoção como um ato jurídico; aquela que 
considera a adoção como uma instituição; aquela que vê a 
adoção como ato de natureza híbrida; aquela que se 
sustenta sob a argumentação de que a adoção seja um 
contrato; e por último, aquela que aprecia a adoção como 
ato complexo. Ademais, a corrente que assimila a adoção 
como ato complexo lhe parece mais coerente.  

[...]Para a sua formalização, a adoção passará por dois 
momentos: o primeiro, de natureza negocial, onde 
haverá a manifestação das partes interessadas 
afirmando quererem a adoção; um segundo momento, 
onde haverá a intervenção do Estado, que verificará da 
conveniência, ou não, da adoção [...] (BORDALLO, 
2010. p. 205).  
 

São mencionadas também, opiniões divergentes desta, 
que consideram a adoção como contrato, embora o 
conceito de contrato não se enquadre com alguns institutos 
de Direito de Família, já que os aspectos patrimoniais em 
torno da adoção são parte de um todo, construído pela 
relação de amor e solidariedade provenientes da filiação. 

A questão da vontade parece ser o ponto culminante 
tanto para a definição da natureza jurídica da adoção 
quanto para a possibilidade ou não da adoção intuitu 
personae. A necessidade do consentimento – seja dos pais 
biológicos, que aceitarão a adoção, seja da criança ou do 
adolescente, que devem, necessariamente, manifestar sua 
vontade em juízo, como exige o ECRIAD – caracteriza a 
bilateralidade da adoção. 

Mesmo com essa característica de bilateralidade, não 
parece correta a afirmação de que a adoção intuitu 
personae seria uma espécie de contrato já que a 
intervenção judicial é imprescindível na verificação da real 
vantagem do ato para a criança e ou adolescente. Além 
disso, a natureza contratual traria uma significação de 
objeto para a criança envolvida, o que é vigorosamente 
afastado pela legislação constitucional e estatuísta. 

 
 

- Finalidades 

A finalidade da adoção mudou consideravelmente, 
posto que, antigamente era de atender a interesses 
religiosos dos adotantes, e passou a ser de atender aos 
interesses do adotado, objetivando dar-lhe um lar, uma 
família.  

Esta alteração ocorreu com o advento da Constituição 
Federal de 1988, que em seu artigo 227, § 6º determina 
que os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 
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à filiação, mandamento este que foi ratificado pelo art. 20 
do ECRIAD. 

Com a nova sistemática, não são mais os adotantes 
que escolhem os filhos adotivos. Nos termos do artigo 50 
do ECRIAD, a autoridade judiciária manterá, em cada 
comarca ou foro regional, um registro de pessoas 
interessadas em adotar. Portanto, são os candidatos a 
adotantes, que precisam apresentar os requisitos legais e 
não se enquadrarem nas hipóteses do art. 29 do ECRIAD 
(art. 50, § 2º, ECRIAD). Também vale salientar que a 
adoção só será deferida, quando apresentar reais 
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 
legítimos (art. 43, ECRIAD). 

Importante frisar a finalidade desta figura jurídica tão 
nobre, o instituto da adoção pode apresentar duas 
finalidades: ou dar filhos àqueles que não puderam tê-los 
naturalmente; ou dar pais àqueles que estão 
desamparados.  

Atualmente, as famílias substitutas que possuem ou 
não filhos biológicos, dão aos menores que não possuem 
família, a oportunidade de conviver em um lar, que tem 
como principal interesse atender ao que é pertinente ao 
adotado e não mais ao adotante.  

Desta forma, atualmente existem duas formas de 
adoção: a adoção regida pelo Código Civil e a regida pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 

A preocupação com os direitos das crianças e, em 
especial, sua proteção, está presente em todas essas 
declarações, as quais estabelecem que, os julgados, leis, 
ações afirmativas de órgãos públicos e privados, inclusive 
relativamente à adoção, devem ser balizados pela proteção 
especial destinada a crianças e adolescentes. 

Importante salientar que a nova Lei de Adoção (Lei 
12.010/09) confirmou a igualdade entre filhos conferida 
pela Constituição Federal, não podendo mais ser feita 
nenhuma distinção entre os ditos legítimos e os adotados, 
de forma que os laços familiares não se formam mais 
apenas entre adotante e adotados, mas sim se estendem 
perante todos os familiares daqueles, sendo este seu efeito 
pessoal e o material se configura em não haver mais 
diferenciação quanto aos direitos sucessórios.  

Com seu novo caráter de dar à criança uma família 
substituta, a ligação com os pais biológicos também foram 
cortadas de maneira definitiva, tendo a adoção um caráter 
irrevogável, o que justifica a atenção que o legislador 
dispendeu para que todas as tentativas de manter a criança 
com seus pais biológicos ou família extensiva fossem 
exauridas antes da necessidade de se aplicar a presente 
medida: 

A lei abandonou de vez o paradigma tradicional, 
individualista e preconceituoso em matéria de adoção, 
segundo o qual a finalidade principal da adoção seria a de 
tirar a criança de pais carentes e entregar a quem não 
tivesse filhos. E, por escolha política, passou a incentivar 
a promoção de políticas públicas que visam a proteger a 
manutenção dos vínculos familiares originais, entendendo 
que esse seria o melhor interesse da criança e 
adolescente: sua permanência junto aos seus 
(TAKAHASHI, 2011, p.292). 

As crianças aptas para adoção são aquelas que não 
possuem pais ou familiares conhecidos, por isso, órfãs, ou 

                                                 
2  Doutrina da proteção integral teve como marco definitivo a Constituição 
Federal de 1988, onde encontramos no Art. 227: É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

que seus pais perderam o poder familiar mediante 
sentença ou desistência homologada por sentença. 
Salienta-se que a perda do poder familiar só acontece em 
casos extremos, quando se verifica que é a medida 
necessária para o melhor interesse da criança, após terem 
sido esgotadas todas as tentativas de sua manutenção 
com os pais biológicos, permanecendo com famílias 
substitutas enquanto esperam a colocação em uma família 
definitiva. 

 
 
Neste contexto, o princípio do melhor interesse do 

menor, aparece como um instrumento a ser utilizado por 
todos os órgãos pertencentes à rede de proteção – 
formada por juízes, promotores, assistentes sociais, 
psicólogos, conselheiros tutelares, dentre outros – criada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e voltada a 
atender as necessidades daqueles que são o foco de sua 
proteção. 

 
Princípio do melhor interesse 

A partir da implementação da Doutrina da Proteção 
Integral, o menor passou a ser reconhecido como sujeito 
de direitos fundamentais, protegido integralmente pela 
família, pela comunidade e pelo Estado.2 

Ao identificar o princípio do melhor interesse do menor 
como instrumento garantidor do respeito aos direitos 
fundamentais auferidos pelas crianças e adolescentes, 
descreve Paulo Lôbo (2012, p. 75.): 

O princípio do melhor interesse do menor significa que a 
criança – incluído o adolescente, segundo a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança – deve ser seus 
interesses tratados com prioridade, pelo Estado, pela 
sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto na 
aplicação dos direitos que lhe digam respeito, 
notadamente nas relações familiares, como pessoa em 
desenvolvimento e dotada de dignidade. 

Visto como diretriz determinante nas relações do 
menor com sua família, com o corpo social e com o Estado, 
a aplicação do princípio do melhor interesse do menor é 
capaz de lhe assegurar todos os direitos fundamentais os 
quais lhe são previstos, como o direito à vida e à saúde, à 
educação e ao respeito, à liberdade e à dignidade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros. (LÔBO, 
2012, p. 75.) 

O princípio do melhor interesse do menor alcança 
todas as relações jurídicas que envolvam crianças e 
adolescentes, conferindo-lhes plena proteção e 
preservação de seus direitos (GONÇALVES, 2011,p. 161). 
Sendo assim, qualquer decisão que inclua menores de 
idade, deve ser tomada respeitando seu melhor interesse 
e não o de seus pais ou responsáveis legais, como no 
passado. (LÔBO, 2012, p. 75.). 
Com efeito, o texto consolidado na Lei Nacional de Adoção 
também contempla a criança e o adolescente como sujeito 
de direitos, digno de proteção integral e prioritária, 
prevalecendo seu melhor interesse. Por essa razão, a 
colocação do menor em família substituta tem o desígnio 
de trazer reais benefícios ao menor institucionalizado, de 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
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modo que a convivência familiar possa garantir seu bem-
estar e desenvolvimento saudável. (BRASIL, 1990).  
Nesse sentido, expõe Maria Berenice Dias (2009): 
 

Ninguém questiona que o ideal é crianças e adolescentes 
crescerem junto a quem lhes trouxe ao mundo. Mas há 
uma realidade que precisa ser arrostada sem medo. 
Quando a convivência com a família natural se revela 
impossível ou é desaconselhável, melhor atende ao 
interesse de quem os pais não desejam ou não podem ter 
consigo, ser entregue aos cuidados de quem sonha 
reconhecê-lo como filho. A celeridade deste processo é o 
que garante a convivência familiar, direito 
constitucionalmente preservado com absoluta prioridade 
(CF 227). 

Com análise a citação acima é importante vale 
ressaltar que o melhor interesse do menor é irradiado pelo 
princípio da dignidade humana, tendo em vista que ambos 
compactuam para o bem-estar da criança e do 
adolescente, não podendo se limitar apenas a concepções 
pré-estabelecidas, mas à nova realidade civil e 
constitucional que acolhe o instituto da adoção e protege a 
família. (MATOS, 2012). 

Diante das considerações acima descritas é possível 
concluir que é através dos princípios constitucionais de 
proteção à criança bem como da doutrina de integral 
proteção que são extraídos os fundamentos para garantir 
a prioridade absoluta dos interesses das crianças e 
adolescentes em todos os setores. 

Dessa forma, baseado no princípio do melhor interesse 
da criança e adolescente surge a possibilidade de se 
abordar sobre a adoção intuito personae que torna-se cada 
vez mais perto de se transformar em uma adoção 
reconhecida juridicamente prevalecendo assim o bem-
estar da criança e a certeza de que a adoção consensual é 
uma oportunidade dos pais biológicos terem a certeza que 
seu filho estará sendo bem cuidado, o que será 
demonstrado no tópico seguinte. 

 
Adoção Intuito Personae 

A adoção intuitu personae ou adoção consensual é 
aquela em que os pais biológicos interferem diretamente 
na adoção, indicando previamente a família substituta que 
irá acolher seu descendente. É assim que define Área 
Ferraz de Souza (2010), a modalidade de adoção em que 
os pais do adotando escolhem os adotantes. 

A demonstração de vontade dos genitores em entregar 
o filho à pessoa predeterminada decorre das mais diversas 
circunstâncias. Na maioria dos casos, condições 
financeiras e emocionais ocasionam na escolha dos pais 
biológicos em doar seu filho à terceiro, presumindo 
proporcionar a eles melhores condições do que podia 
oferecer. 

 Nesse sentido, exemplifica Maria Berenice Dias 
(2010. p. 487): 

Em muitos casos, a própria mãe entrega o filho ao 
pretenso adotante. [...] Às vezes é a patroa, às vezes uma 
vizinha, em outros casos é um casal de amigos que tem 
certa maneira de ver a vida, ou uma retidão de caráter, que 
a mãe acha que seriam os pais ideais para o seu filho.  

A adoção intuitu personae caracteriza-se pela 

indicação dos adotantes e pela dispensa da prévia 
inscrição no cadastro de adotantes. Em vista disso, os 
demais requisitos constantes no Estatuto da Criança e do 
Adolescente deverão ser rigorosamente observados, a fim 
de que sejam afastados todos os riscos e práticas ilícitas 
que envolvem os adotandos bem como a verificação de 

que a adoção, fundada em motivos legítimos, priorizará o 
melhor interesse do menor. (KUSANO, 2011. p. 52). 

Embora não prevista expressamente em lei, a adoção 
intuitu personae, é defendida por muitos por sua legalidade 

por analogia e interpretação extensiva dos Artigos 50, §13 
e 166 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais 
apontam respectivamente sobre as hipóteses em que a 
adoção pode ser deferida sem cadastro e o consentimento 
dos pais para a colocação da criança em família substituta.  

Os casos que admitem a adoção sem cadastro são os 
três expressos na lei: adoção unilateral, adoção por 
parente que tenha afinidade com a criança e adoção por 
aquele que já tenha a guarda ou tutela de fato de criança 
com mais de três anos, desde que comprovado os vínculos 
de afetividade e que não haja má-fé ou fraude entre as 
partes (BRASIL.1990) 

Em nenhum momento o legislador permitiu que o pai 
entregasse criança recém-nascida a terceiros não 
cadastrados, sem a intervenção do poder público. Essas 
três exceções baseiam-se na existência de vínculo afetivos 
entre criança e adotado, por ser companheiro de seu 
genitor, já ser parente ou já estar com a guarda a tempo 
considerável. Não há como explicar que a entrega de um 
bebê a uma família escolhida pela mãe representaria seu 
melhor interesse ou manteria seus vínculos afetivos – que 
ainda não se formaram.  

A segunda analogia feita é com o artigo 166, que 
estabelece a colocação em família substituta. O presente 
regulamenta que crianças com pais falecidos ou suspensos 
do poder familiar ou com o simples consentimento dos pais, 
sejam colocadas em famílias substitutas mediante 
formulação expressa em cartório, precisando apenas de 
uma orientação judicial. (BRASIL, 1990).  

Colocação em família substituta e adoção são medidas 
diferentes em sua essência, que não podem ser 
confundidas, visto que a guarda não é definitiva e pode ser 
alterada conforme a situação, já a adoção cria um novo 
estado de filiação, rompendo todos os laços com a família 
antiga e criando novos. Não há como justificar a concessão 
do processo de adoção comparando com as medidas 
permissivas da simples colocação em família substituta 
que não traz à criança os mesmos efeitos patrimoniais e 
pessoais, não sendo nem sequer semelhantes. 

Em vista disso, o Poder Judiciário brasileiro não admite 
de forma unânime esta espécie de adoção em razão da 
não observância ao cadastro nacional de adotantes e da 
possibilidade dos genitores escolherem aqueles que 
poderão adotar seus filhos. Esses impedimentos têm 
causado séria polêmica jurídica, já que deve ser observado 
o princípio do melhor interesse do menor, estabelecido pelo 
artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

O cadastro de adoção tem como função além de 
estruturar, garantir que apenas crianças que não tenham 
mais esperanças com suas famílias de origem sejam 
adotadas por famílias previamente preparadas para 
recebê-las, além de impedir fraudes como comércio de 
crianças e tráfico internacional. Nesse sentido, a adoção 
intuito personae vai contra o espírito da nova lei de adoção, 
pois facilita aos pais que efetuem o rompimento do vínculo 
com seus filhos. 

 
A observância ao cadastro de adotantes 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, 
em seu artigo 50, que em cada comarca ou foro regional, a 
autoridade judiciária deverá manter um cadastro de 
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crianças e adolescentes em condições de serem adotados 
e outro de candidatos interessados em adotar.  

Certificando ao instituído pelo Estatuto, o Provimento 
nº 12, de 06.06.1995, baixado pelo Desembargador 
Antônio Carlos Alves, dispõe: 

45. Os interessados deverão apresentar requerimento 
solicitando sua inscrição, juntamente com os documentos 
exigidos no artigo 165 da Lei nº 8.069/1990, o qual será 
autuado, numerado e registrado em livro próprio, após o 
que será dada vista ao setor técnico que, em quinze dias, 
apresentará avaliação psicossocial, e em seguida, à 
Promotoria da Infância e Juventude para aparecer, após o 
qual serão conclusos ao Juiz.  
46. Os pretendentes à adoção (brasileiros e estrangeiros 
residentes no país) deverão cadastrar-se junto ao juízo da 
Infância e da Juventude de seu domicílio, como dispõe o 
artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
(…) 
51. O Cadastro Central, quando consultado, fornecerá ao 
Juiz dados referentes às dez primeiras pessoas que 
estejam cadastradas, observando a ordem cronológica de 
inscrição. (KUSANO, 2011. p. 171). 

Instituída pelo Estatuto e pelo Provimento, a 
preservação da obrigatória inscrição no cadastro de 
adotantes bem como o cumprimento da ordem cronológica 
da inscrição, se mostram como elementos capazes de 
justificar o não consentimento da adoção intuitu personae 
à luz da doutrina pátria. 

Consoante a esse entendimento, Rodrigo Faria de 
Souza (2009, p. 187), menciona que a entrega do adotando 
a pessoa não cadastrada poderia frustrar as expectativas 
daquele que é previamente habilitado, podendo 
desestimular a habilitação de eventuais interessados, além 
do risco de que a criança ou adolescente seja entregue a 
pessoas despreparadas, e ressalta que o arrependimento 
futuro poderia gerar graves consequências para o menor.  

Em contraponto ao supracitado por tais 
posicionamentos, Maria Berenice Dias (2010), assegura 
que o cadastro de adotantes deve ser um instrumento 
acelerador do procedimento de adoção, não podendo inibi-
lo ou limitá-lo:  

Existe uma exacerbada tendência em sacralizar a lista de 
preferência e não admitir, em hipótese nenhuma, a adoção 
por pessoas não inscritas. É tal a intransigência e a cega 
obediência à ordem de preferência que se deixa de 
atender a situações em que, mais do que necessário, é 
recomendável deferir a adoção sem atentar à listagem. 
Muitas vezes o candidato não se submeteu ao 
procedimento de inscrição, até porque jamais havia 
pensado em adotar. 

Neste contexto, entende-se a impossibilidade da 
adoção intuito personae a partir da análise da 
obrigatoriedade do Cadastro Nacional de Adoção se fazer 
necessária, objetivando a proteção e respaldo do menor 
adotado. 

Em contrapartida, a prioridade atribuída ao princípio do 
superior interesse da criança, prevista pelo artigo 227 da 
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, não se pode considerar obrigatório à 
obediência ao cadastro de adotantes. Em vista disso, se 
demonstrado reais prejuízos ao adotando, não haverá a 
garantia de preferência ao habilitado no sistema de 
cadastramento. 

Portanto, o §3º do artigo 28 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente considera a possibilidade legal da 
inexigibilidade da observância ao cadastro de adotantes se 
exposta a existência de vínculos de afinidade e afetividade 

entre o adotante e o menor, a fim de suavizar as 
consequências decorrentes da adoção.  

Este entendimento é baseado nos preceitos dos 
artigos 4º e 43 deste Estatuto, que prezam pelo mais 
absoluto bem-estar do menor bem como pela garantia de 
que a adoção é realmente favorável ao adotando. 

Ainda que não seja expressamente regulamentada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 166 
ordena a isenção do prévio cadastro no rol de postulantes 
à adoção. Nesse padrão, assegura-se caber a indicação do 
adotante pelos genitores, qual seja, a adoção intuitu 
personae. 

Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido 
destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem 
aderido expressamente ao pedido de colocação em 
família substituta, este poderá ser formulado diretamente 
em cartório, em petição assinada pelos próprios 
requerentes, dispensada a assistência de advogado.  
§1o Na hipótese de concordância dos pais, esses serão 
ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do 
Ministério Público, tomando-se por termo as declarações. 
§2o O consentimento dos titulares do poder familiar será 
precedido de orientações e esclarecimentos prestados 
pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da 
Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a 
irrevogabilidade da medida.§3o O consentimento dos 
titulares do poder familiar será colhido pela autoridade 
judiciária competente em audiência, presente o Ministério 
Público, garantida a livre manifestação de vontade e 
esgotados os esforços para manutenção da criança ou do 
adolescente na família natural ou extensa. §4o O 
consentimento prestado por escrito não terá validade se 
não for ratificado na audiência a que se refere o § 3o deste 
artigo. §5o O consentimento é retratável até a data da 
publicação da sentença constitutiva da adoção. §6o O 
consentimento somente terá valor se for dado após o 
nascimento da criança. §7o A família substituta receberá 
a devida orientação por intermédio de equipe técnica 
interprofissional a serviço do Poder Judiciário, 
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 
pela execução da política municipal de garantia do direito 
à convivência familiar. 

Visando que a criança ou adolescente não precisará 
aguardar em qualquer instituição para ser adotado, 
considerando o sofrimento e os aborrecimentos sofridos 
durante o burocrático processo de adoção, a medida na 
qual há a permissão dos pais biológicos na disposição do 
menor em família substituta, se aderiram ao pedido do 
requerente específico, se apresenta como a mais favorável 
ao menor. 

Entretanto, as intenções das leis, não podem substituir, 
ou mesmo ser privilegiadas em detrimento da vida de uma 
criança, uma vez que seus rumos e suas relações não 
podem ser limitados por um sistema puramente objetivo. 

Ponderando a obrigatoriedade absoluta do Cadastro 
Nacional de Adoção defendida por alguns, José Luiz 
Gavião de Almeida (2011. p 97-98) diz que:  

No entanto, se a adoção aspira ser criada entre adotante 
e adotado uma relação de efetividade própria dos pais e 
filhos, e se essa afeição, antes de concretizada a doção, 
já se pode conhecer como existente, como acontece com 
aqueles que acham recém-nascidos, ou que os recebem 
de conhecidos ou empregados, o melhor, nesses casos 
em que o amor, o apego e o carinho já estão formados, é 
transformar essa situação de fato em jurídica, ao invés de 
arriscar a entregar o infante ao primeiro da fila, apostando 
que essa relação, também será de ternura. 

Desse modo, o regramento para a efetivação da 
adoção através de uma elaboração de uma lista de 
pessoas adequadas a adotar e de crianças e adolescentes 
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adequadas a serem adotados é importante do ponto de 
vista organizacional, mas tais regras não podem ser rígidas 
a ponto de incentivar seu descumprimento. 

Assim, as possibilidades de concessão da adoção para 
candidatos não habilitados perante o cadastro de 
adotantes, quais sejam: adoção unilateral; requerida por 
parente cujo adotante tenha vínculo afetivo; e adoção 
intuitu personae a terceiro detentor da guarda legal da 

criança maior de três anos de idade, se comprovado laços 
de afinidade e afetividade e a boa-fé do adotante.  

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca 
ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes 
em condições de serem adotados e outro de pessoas 
interessadas na adoção.  
§13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de 
candidato domiciliado no Brasil não cadastrado 
previamente nos termos desta Lei quando: I - se tratar de 
pedido de adoção unilateral; II - for formulada por parente 
com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos 
de afinidade e afetividade; III - oriundo o pedido de quem 
detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) 
anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de 
convivência comprove a fixação de laços de afinidade e 
afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé 
ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 
desta Lei (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). 

Para que a adoção intuitu personae seja concedida 
nos termos do inciso III desse artigo, é necessário que 
antes da petição realizada pelos genitores em conjunto 
com os adotantes, prevista pelo artigo 166 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o candidato obtenha a guarda 
provisória, de acordo com o artigo 167, dada a redação da 
Lei 12.010/2009, sendo autorizada a desobediência à 
ordem cronológica das habilitações, nos termos do §1º do 
artigo 197 do mesmo Estatuto. 

No que compete à jurisprudência pátria, há o 
entendimento de que, excepcionalmente, pode haver 
mitigação à observância do prévio cadastro de adotantes, 
se demonstrado o vínculo afetivo e familiar existente entre 
o candidato a adoção e o menor, vez que deve haver 
prevalência do princípio do melhor interesse da criança e 
do adolescente, a fim de que todos os seus direitos 
enquanto menor sejam resguardados, principalmente o de 
receber o afeto que o convívio familiar lhe pode oferecer.  

A burocracia exigida pela lei para a efetivação da 
adoção, bem como a falta de uma legislação clara, pode 
aparecer também, como uma justificativa de para uma 
possível mudança na previsão legal, porém, à obrigação de 
respeito a Subseção IV do ECRIAD, aquela que trata do 
tema Adoção. O projeto de Lei n° 1.917/2011 de autoria do 
Deputado Federal Sabino Castelo Branco visa alterar o art. 
13 do ECRIAD. A justificativa apresentada pelo Deputado 
para a alteração legislativa é o desejo de mães de entregar 
seus filhos para família específica por ela elegida, bem 
como casais que enfrentam a dificuldade de adotar 
crianças e adolescentes encontrados por eles em situação 
de risco; é o caso, por exemplo, de pessoas que recebem 
em suas portas, crianças, sem saber sua origem, ou que 
encontram crianças em latas de lixo, abandonadas. 

O projeto encontra-se em trâmite na Câmara dos 
Deputados e ainda carece de pareceres das Comissões 
Legislativas por trazer ainda alterações normativas 
insuficientes para a regulamentação da matéria. 

Esse projeto tem relação direta com a possibilidade da 
adoção intuitu persona, pois a introduz na lei como forma 
oficial de colocação de crianças e adolescentes em família 
substituta. 

Desse modo, observa-se na jurisprudência em Anexo 
I, algumas decisões sobre a adoção intuitu persona e a 
ausência de Cadastro dos Adotantes. 

Os Recursos foram reconhecidos prevalecendo o 
interesse da criança, sob a guarda dos adotantes desde o 
nascimento. O vínculo de afetividade constituído entre os 
pretendentes à adoção e o menor foi levado em conta 
sendo juridicamente possível o pedido dos adotantes, 
conforme jurisprudência pacífica do STJ e tribunais 
estaduais pátrios, sendo aplicado o dispositivo disposto 
nos artigos 227 da CF/88 e 43 do ECRIAD. 

Deste modo, se posiciona o STJ (informativo 385): 
“Dever-se-ia, preponderantemente, verificar o 
estabelecimento do vínculo afetivo da criança com os 
agravados, que, se presente, torna legítima, 
indubitavelmente, a adoção intuitu personae.”  

Assim, visto que a adoção intuito personae está 
totalmente vinculada ao Cadastro de adotantes, por isso a 
impossibilidade desta modalidade de adoção, é importante 
salientar que apesar do princípio do melhor interesse do 
menor ser levado em conta, o Cadastro de adotante se faz 
presente exclusivamente para que se tenha um controle 
dos adotantes que possuem um enorme desejo de ter um 
filho e que na maioria das vezes se frustram em saber que 
a espera por uma criança será por um longo período em 
razão da burocracia exigida pela lei para a concreta 
efetivação da adoção, fazendo com que os futuros 
adotados permaneçam em abrigos na esperança de um dia 
fazer parte de uma família.  

Portanto, conclui-se que o Cadastro de adotantes 
ainda é de extremo respeito e relevância no ordenamento 
jurídico e faz-se necessário o entendimento do Cadastro 
Nacional de Adoção afim de conhecermos como é feito o 
controle dos futuros adotantes e os futuros adotados.  

 
O Cadastro Nacional de Adoção 

O Cadastro Nacional de Adoção é um banco de dados, 
único e nacional, composto de informações sobre crianças 
e adolescentes aptos a ser adotados e pretendentes à 
adoção. Esse mecanismo auxilia os juízes no controle do 
procedimento de adoção e procura desburocratizar o 
processo sob vários aspectos. (BRASIL, 2008). 

A inscrição de todos aqueles que pretendem adotar no 
Cadastro Nacional de adoção é realizada nos termos 
previstos no artigo 197-A do ECRIAD. Inicialmente, devem 
apresentar petição inicial, contendo o rol de documentos 
enumerado pelo supradito artigo. (BRASIL. 1990)  

Com a documentação analisada, o Ministério Público 
é ouvido e finalmente, o Juízo da Vara da Infância e da 
Juventude competente dará o seu parecer, podendo ser 
favorável ou não. Se favorável, o candidato poderá ser 
incluso no Cadastro Nacional de Adoção (ASSOCIAÇÃO, 
2009).  

De acordo com o artigo supracitado, destacam-se os 
§3º e §4º do artigo 50 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que versam:  

 
Art. 50. [...]  

§3o. A inscrição de postulantes à adoção será precedida 
de um período de preparação psicossocial e jurídica, 
orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei 
nº 12.010, de 2009);  
§ 4o. Sempre que possível e recomendável, a preparação 
referida no § 3o deste artigo incluirá o contato com 
crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou 
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institucional em condições de serem adotados, a ser 
realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da 
equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com 
apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de 
acolhimento e pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei 
nº 12.010, de 2009). 

Os objetivos do Cadastro de Adoção são preparar os 
pretendentes para o acolhimento da criança, visando o 
sucesso da convivência familiar, bem como ordenar as 
crianças disponíveis e os pleiteantes à adoção, evitando-
se fraudes ao processo de adoção (CURY,2010, p.872), 
como por exemplo, a “venda” de criança, afastando 
supostamente a adoção intuito personae. 

Maria Berenice Dias (DIAS, 2010) defende que nos 
casos em que o menor for encontrado sob guarda de fato 
de um terceiro não habilitado, não se pode retirá-lo de 
imediato do convívio familiar, devendo o juiz determinar 
acompanhamento por equipe interdisciplinar.  

Esse posicionamento pretende preservar o direito da 
criança e do adolescente de permanecer em seu lar, só 
podendo retirá-lo se for considerada pela equipe 
interprofissional que esta seja a melhor solução para 
atender ao interesso do menor.  

Em visto disso é importante considerar que a adoção 
intuitu personae apesar de os adotantes não estarem 
inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, foram 
escolhidos pelos pais biológicos ou escolhidos 
unilateralmente por um dos pais, para que fossem 
responsáveis pelo seu filho e pudessem ter a guarda e 
adoção do menor priorizando assim o bem-estar do mesmo 
e possibilitando à convivência familiar, respeitando assim o 
princípio de melhor interesse. 

A relação de afetividade, e muitas vezes dependência, 
aliada ao consentimento e escolha dos pais biológicos de 
entregarem seus filhos a quem conferem total confiança 
para que exerçam o poder familiar sobre estes, não pode 
ser deixado de lado por uma leitura da letra fria da lei. 

Finalmente deve ser entendido que o critério de 
chamada dos cadastrados é demarcado pelo lapso 
temporal, bem como pelas características escolhidas para 
o adotado. A demora de o adotante ser chamado é 
proporcional à quantidade de características escolhidas 
pelo mesmo. 

Contudo, não se busca afirmar que a adoção intuitu 
personae possui um caráter absoluto, de forma que é 
imperioso um estudo multidisciplinar da família adotante, 
uma vez que esta pode não estar proporcionando o melhor 
para aquela criança, sendo, em alguns casos, necessária 
a sua retirada deste âmbito familiar. Não se visa, também, 
retirar a importância do Cadastro Nacional de Adoção, 
contudo, este é um instrumento criado para estar a serviço 
do sistema de adoção, isto é, é uma ferramenta para 
atender aos interesses da criança, e não um fim em si 
mesmo. Desta forma, priorizar o adotante listado e o 
cadastro em detrimento da criança é extremamente 
prejudicial ao infante e seu aparelho psíquico, além de 
desvirtuar os objetivos do instituto. 

Logo, torna-se necessária uma legislação que adeque 
esta modalidade de adoção aos princípios da criança e do 
adolescente, visto que trata-se de uma realidade, devendo 
ser protegida, nas suas devidas proporções. Proibir a 
adoção intuitu personae, com a retirada do infante desta 
família adotante, seria repassar à criança um fracasso do 
próprio Cadastro Nacional de Adoção e de sua 
morosidade. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo apreciou, em seu desenvolvimento, 
os mais relevantes aspectos da adoção impossibilidade da 
adoção intuitu persona e o Cadastro Nacional de Adoção.  

Demonstrou-se, a evolução histórica e a imposição do 
Cadastro de adotantes no ordenamento jurídico, bem como 
suas principais características, os requisitos obrigatórios 
para sua concessão e os efeitos de cunho pessoal e 
patrimonial que a adoção vem a acarretar. 

Do mesmo modo, constatou-se também as 
possibilidades de adoção aceitas ou não pela legislação 
pátria.  

No entanto, o propósito do trabalho foi de analisar 
criticamente a impossibilidade da adoção intuitu personae 
sob a ótica da doutrina, da jurisprudência e das normas 
contidas no Código Civil atual, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e na Lei Nacional de Adoção.  

Não recebendo regulamentação ou expressa vedação, 
essa modalidade de adoção propiciou uma séria discussão 
ponderada pelo Poder Judiciário, a respeito de sua 
admissão, considerando dois pertinentes argumentos.  

O primeiro deles é a desobediência à prévia inscrição 
ou à ordem cronológica, constantes no cadastro de 
adotantes. O segundo, refere-se à possibilidade da 
indicação dos adotantes através da manifestação de 
vontade dos pais biológicos.  

Ainda que o cadastro de adotantes seja um 
mecanismo de caráter selecionador e preventivo, 
elaborado com o objetivo de garantir segurança ao 
adotante e ao adotando, não se deve priorizá-lo, se 
demonstrado que a submissão ao mesmo, poderia resultar 
em graves prejuízos ao menor.  

O instituto da adoção tem como princípio fundamental, 
a proteção integral e a prevalência do melhor interesse da 
criança ou adolescente, de modo que a adoção deva trazer 
reais benefícios ao menor que espera pelo convívio em 
família.  

Tendo em vista que ainda existem muitas crianças e 
adolescentes, vivendo em instituições, não se pode 
restringir a efetivação da adoção por qualquer meio, 
inclusive a intuitu personae, que, a depender do caso 
concreto, poderá ser efetivada, especialmente quando 
gerar reais vantagens para a criança e o adolescente 
envolvido no caso concreto, considerando os princípios 
norteadores do ECRIAD, principalmente o princípio de 
melhor interesse do menor. 

Portanto, ainda que os adotantes não estejam 
previamente inscritos ou que não se atentem à ordem 
cronológica do cadastro de adotantes, se verificado em 
Juízo, pelo Ministério Público e pela equipe 
interprofissional, que a proposta de adoção é fundada em 
motivos legítimos e que existem reais vantagens para o 
adotando, a adoção deverá ser concedida.  

Assim, a possibilidade dos pais biológicos escolherem 
os adotantes de seu rebento, não se pode menosprezar os 
riscos de comercialização de menores, conduta criminosa, 
prevista pelo artigo 238 da Lei 8.069/90.  

A partir do conteúdo suscitado, conclui-se a 
consideração da validade da adoção intuitu personae bem 
como seu necessário acolhimento pelo sistema jurídico 
brasileiro, já que, fundamentada pelos princípios da 
afetividade e do melhor interesse do menor, apresenta-se 
como uma alternativa legal de inclusão do menor em 
convívio familiar, capaz de lhe oferecer afeto e assegurar 
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seus direitos sociais, essenciais para seu bem-estar e 
desenvolvimento.  
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ANEXO I 

 
Jurisprudência relacionada a algumas decisões sobre a adoção intuitu persona e a ausência de Cadastro dos Adotantes. 

PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO INTUITU 
PERSONAE. AUSÊNCIA DE CADASTRO DOS ADOTANTES NA COMARCA. HIPÓTESE RELATIVIZADA. 
PERMANÊNCIA DA INFANTE COM OS ADOTANTES DESDE OS PRIMEIROS MESES DE VIDA. GUARDA 
PROVISÓRIA. DECORRIDOS UM ANO DE CONVIVÊNCIA. LAÇOS FAMILIARES ESTABELECIDOS. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A observância ao prévio cadastro de 
adotantes, em hipóteses excepcionalíssimas, deve ser mitigada, máxime quando bem demonstrado o vínculo afetivo e 
familiar existente entre os candidatos à adoção e o menor (Precedentes do STJ). 2. A convivência estabelecida entre o 
infante e os adotantes, nos primeiros meses de vida, por um período ininterrupto de mais de um ano, com a entrega 
voluntária pela genitora e o procedimento legal devidamente instaurado, inclusive com a concessão da guarda provisória 
judicial aos adotantes logo nos primeiros dias de vida da infante, portanto, sem qualquer demonstração de mácula capaz 
de infirmar o procedimento de adoção, impede a retirada abrupta do menor do lar adotivo, sob pena de violação ao 
princípio do melhor interesse do menor. 3. Apelo improvido. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. 
CASAL FORA DO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO, INSTITUÍDO PELA LEI 12.010/09. ADOÇÃO INTUITU 
PERSONAE (CONSENTIDA). ADMISSIBILIDADE. REGRA GERAL QUE DEVE SER FLEXIBILIZADA, DE ACORDO 
COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Prevalência dos interesses da criança, sob a guarda dos adotantes 
desde o nascimento, há aproximadamente 1 (um) ano e meio. Vínculo de afetividade constituído entre os pretendentes à 
adoção e o menor. Pedido juridicamente possível, conforme jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais pátrios, 
inclusive desta Corte. Aplicabilidade do disposto nos artigos 227 da CF/88 e 43 do ECA. Deferimento da guarda provisória, 
na forma do art. 1º, § 2º, da Lei 12.010/09. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. 
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Internação compulsória e a subcidadania brasileira 
 

FREITAS Carolina N1 

 
RESUMO 

A acentuada desigualdade social no Brasil, com problemas como pobreza e violência, torna o debate sobre a política de drogas complexa e 
desafiadora. Desta feita, utiliza-se os apontamentos teóricos de Jesse Souza, para a discussão da Política de Drogas brasileira, buscando fornecer 
subsídios aos debates e condutas no assunto. Em razão de sua complexidade, discute-se o tema de modo contextualizado e diferenciado no 
sentido de projetar políticas públicas e demonstrar a desnecessidade do uso da internação compulsória. Busca-se uma reflexão crítica sobre a 
Política de Drogas e seus instrumentos, em especial a internação compulsória de usuários de drogas em situação de rua, num contexto plural e 
complexo, considerando ainda o papel do Estado, os usuários, sua vulnerabilidade e necessidades.  
Palavras-chave. Política de Drogas. Internação compulsória. Subcidadania 
 

INTRODUÇÃO1 

Os Direitos Humanos, construídos historicamente e em 
constante desenvolvimento e reconhecimento agrega 
conceitos conforme as mudanças sociais, além de sua 
inegável universalidade. No Brasil, a consolidação das 
modernas concepções de Direitos Humanos (usaremos 
Direitos Fundamentais como sinônimo de Direitos 
Humanos positivados no ordenamento jurídico brasileiro.) 
e cidadania durante o final da década de 1980, por meio da 
redemocratização, especialmente a partir da Constituição 
Federal de 1988 que expressou uma gama de direitos e 
garantias fundamentais individuais e coletivos, frutos de 
árdua luta social. Todavia, ainda há constantes violações a 
tais direitos, o que implica numa interpretação muito além 
da mera declaração e interpretação semântico-gramatical. 
Concebe-se a ideia de que os “direitos e liberdades a que 
todos têm direito, não importa quem sejam nem onde 
vivam. Para viverem com dignidade, os seres humanos têm 
o direito de viver com liberdade, segurança e um padrão de 
vida decente” (ANISTIA INTERNACIONAL BRASIL, 2014). 
Isto acarreta uma hermenêutica constitucional, com 
compreensão sociológica, política e dos mais variados 
ramos do conhecimento para fins da aplicação da norma 
constitucional. 

O movimento da Reforma psiquiátrica intensificou-se 
no contexto da redemocratização do país, substituindo-se 
a noção centrada nos manicômios pelo reconhecimento do 
paciente como sujeito de direitos, havendo séria oposição 
às políticas de saúde baseadas em internação, reclusão e 
segregação, seja pela ineficiência ou pela violação de 
direitos fundamentais.  

No que tange aos usuários de drogas, a compreensão 
de Direitos Humanos está num contexto muito complexo. 
Embora sua inclusão no campo da saúde mental não seja 
novidade, ainda é necessário o fortalecimento e a 
realização de direitos, como todo processo histórico. Diante 
da existência de valores morais que envolvem as drogas e 
da ideia generalizada que ela e seus efeitos devem ser 
combatidos, ainda não houve a necessária discussão 
acerca do tema, especialmente, evoluindo no sentido de 
reconhecer e promover direitos de grupos envolvidos com 

                                                           
 

1 Mestra em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito 
de Vitória (FDV). Pós-graduada em Direito Constitucional PUC-MG. 
Graduada em Direito e em Comunicação Social com habilitação em 
Jornalismo (FAESA). Membro do grupo de Pesquisa e Extensão em 
Políticas Públicas, Direito à Saúde e Bioética – Biogepe. Professora de 
Direito das Sucessões, Infância e Juventude e Orientação de Projetos de 
Pesquisa na Faculdade Novo Milênio. Advogada. 
 
2 Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a 
legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições 

a drogadição. Nos últimos anos os usuários em situação de 
rua (cuja vulnerabilidade física, condições de saúde e 
higiene é bem maior que daqueles que se encontram em 
suas residências), tornaram-se um problema social 
evidente e encarado como tal, face às proporções das 
chamadas cracolâncidas, sem, contudo, haver avanços no 
reconhecimento e efetivação de direitos desse grupo 
social.  

Na verdade, por meio da tentativa de retirada do citado 
problema social das ruas, através da internação 
compulsória2 e sua implementação face aos usuários que 
fazem uso abusivo de drogas, é possível verificar que 
determinado grupo social não é considerado como cidadão 
por sua própria condição. Portanto, por tal razão devem 
manter-se marginalizados. Tratam-se dos subcidadãos, 
que ganharam “estatuto de massa permanente, em países 
periféricos como o Brasil” (SOUZA, 2003, p. 167), mediante 
o transcurso da modernidade. 

 
 

A política de drogas e a subcidadania naturalizada 

O sociólogo Jesse Souza busca construir uma 
alternativa às explicações sobre as sociedades periféricas3 
e o modo como concebem suas desigualdades de maneira 
natural, como no Brasil. Para ele, a naturalização da 
desigualdade social desses países é melhor percebida 
como resultante de um efetivo processo de modernização 
de grandes proporções, que se impôs ainda que 
“seletivamente” por referência ao modelo histórico europeu 
e norte-americano, mas que toma o país de assalto a partir 
de início do século XX. Essas desigualdades e a sua 
naturalização estão vinculadas à eficácia de valores e 
instituições modernos importados “de fora para dentro”, 
afastando a impessoalidade típica destes e tornando-a tão 
opaca que dificulta a percepção subjetiva pelos atores 
(SOUZA, 2003, p. 17).  

Além disso, as interpretações simbólicas por meio das 
quais a periferia apreende uma moral valorativa, 
implementam a socialização e fabricação de indivíduos 
adaptáveis a seus imperativos (SOUZA, 2003, p. 13/14), 
representando absorção de valores e normas que explicam 

de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do 
paciente, dos demais internados e funcionários.  
3 Esse termo foi utilizado por Jesse Souza tanto no sentido 
descritivo/histórico quanto no sentido normativo. O primeiro se 
refere ao fato da localização da fonte histórica que Max Weber 
chamou de racionalismo ocidental, que depois se expandiu para 
todo o mundo adquirindo feições particulares, tendo se originado e 
desenvolvido na Europa ocidental e na América do Norte. Já o 
segundo aspecto, a intenção é polêmica e provocativa de modo, 
se contrapondo ao relativismo cultural, dominante em países 
periféricos como o Brasil, o qual se percebe como conservador 
politicamente e como um “obstáculo epistemológico” para uma 
adequada discussão da singularidade social e cultural desse tipo 
de sociedade. 
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as regras e o reconhecimento e deferência sociais que, no 
Brasil ocorreram em grandes proporções, estruturando e 
definindo a noção de hierarquia social, a qual está ligada à 
ideia de cidadania.  
O ponto central para a exclusão e inadaptação de 
determinado grupo social, de modo naturalizado no Brasil, 
é a reprodução de um ‘habitus precário’ alvo de preconceito 
relativo a um “certo tipo de personalidade, julgada 
improdutiva e disruptiva para a sociedade” (SOUZA, 2003, 
p. 158/159). A cor, o abandono histórico do negro à própria 
sorte, sua falta de identidade dentre outras questões são 
fatores muito importantes, mas insuficientes para explicar 
as razoes para o natural surgimento de uma espécie de 
subgente e de um subcidadão, em países como o Brasil 
(SOUZA, 2003, p. 154/157). O habitus4 se refere a todos 

que estejam à margem da lógica econômica implantada. A 
“marginalização permanente de grupos sociais inteiros tem 
a ver com a disseminação de concepções morais e 
políticas que funcionam como ‘ideias-força’” em 
sociedades que não homogeneizaram nem generalizaram 
um tipo humano comum a todas as classes, como condição 
prévia “para efetiva e atuante ideia de cidadania” (SOUZA, 
2003, p. 160/161), preocupando-se com o crescimento 
econômico sem, contudo, voltar-se às realidades e 
necessidades sociais específicas.  
A classe dominada sem oportunidades de ascensão 
econômica e social trata-se de subcidadãos percebidos de 
modo natural. Para compreensão da subcidadania é 
preciso entender o que vem a ser habitus:  

uma aplicação sistemática e universal, estendida para 
além dos limites do que foi diretamente adquirido, da 
necessidade inerente às condições de aprendizagem: é o 
que faz com que o conjunto das práticas de um agente – 
ou do conjunto de agentes que são o produto de condições 
semelhantes – sejam sistemáticas por serem produtos de 
aplicação de esquemas idênticos – ou mutuamente 
convertíveis – e, ao mesmo tempo, sistematicamente 
distintas das práticas constitutivas de um outro estilo de 
vida (BORUDIEU, 2007, p. 163). 

Habitus é um sistema de estruturas cognitivas, motivadoras 
e contínuas, capaz de pré moldar as possibilidades, 
oportunidades e liberdades, conforme condições objetivas 
e específicas (SOUZA, 2003, p. 44). As disposições dos 
habitus determinam a condição de ser no mundo de cada 
indivíduo, sendo a subcidadania moldada a partir de um 
habitus precário que os subcidadãos detém e se 
distinguem dos cidadãos que detém habitus primário, o qua 
trata-se de esquemas avaliativos e disposições de 
comportamento objetivamente internalizados e 
‘incorporados’, no sentido bourdiesiano do termo, que 
permite o compartilhamento de uma noção de ‘dignidade’ 
efetivamente compartilhada no sentido tayloriano. [...]. O 
habitus precário seria o limite do habitus primário para 
baixo, ou seja, seria aquele tipo de personalidade e de 
disposições de comportamento que não atendem às 
demandas objetivas para que, seja um indivíduo, seja um 

                                                           
4O conceito de habitus é desenvolvido por Bourdieu que o vincula noção 
central de conceitos correlatos de campo e de capital. No presente estudo 
faremos uso dos delineamentos proposto por Jesse Souza, o qual faz uma 
apropriação seletiva e pragmática do conceito bourdiesiano, na medida em 
que a noção de habitus permite pensar uma possibilidade de coordenação 
das ações sociais cifradas a partir de signos incorporados pré-
reflexivamente ainda que perceptíveis por todos em dado contexto social.  
5Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil  
6 São os Centros de Atenção Psicossocial, cuja função é prestar 
atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim as 
internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das 
pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a 
porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de 

grupo social, possa ser considerado produtivo e útil em 
uma sociedade de tipo moderno e competitivo, podendo 
gozar de reconhecimento social com todas as suas 
dramáticas consequências existenciais e políticas 
(SOUZA, 2003, p. 166/167 
Essa lógica em que certos grupos são considerados 
cidadãos e outros subcidadãos, impedindo a eficácia dos 
princípios da igualdade e dignidade humana a todos, bem 
como a dificuldade de conferir reconhecimento a 
determinados sujeitos acarretam marginalização e 
invisibilidade pública de grupos sociais como um fenômeno 
massivo no Brasil (SOUZA, 167/168). Em relação à política 
de drogas não seria diferente, ao direcionar aos 
subcidadãos dispositivos que acirram as desigualdades.  
Uma pesquisa realizada em 2014 pela Agência Fiocruz5 

(em virtude da proximidade dos eventos mundiais que o 
Brasil sediaria), nas 26 capitais e no Distrito Federal, sobre 
os usuários de crack e/ou similares, mostrou que “78,9% dos 

usuários desejam se tratar” e que o predomínio de drogas 
(não apenas crack) é entre segmentos sociais menos 
favorecidos, com baixa ou nenhuma capacidade de 
inserção social, 90% dos usuários se interessam por 
serviços de assistência social e demais serviços de saúde 
além do tratamento de dependência química. Segundo o 
relatório dessa pesquisa, os usuários em geral são: 

pobres ou muito pobres, os desfiliados que nos falou 
Robert Castel (apenas 4,2% tem alguma forma de trabalho 
regular com carteira assinada, com faixa de renda muito 
baixa); são pessoas que se auto declaram como sendo 
“não-brancas” (o questionário utiliza esta categoria 
escolhida por 80% das pessoas para definirem sua 
cor/raça, indicando um nítido recorte étnico nas cenas de 
uso), são habitantes das capitais do nordeste (quase 50 % 
dos usuários são nordestinos, convivem com grande 
pobreza, com prostituição infantil e adulta, como forma de 
subsistência e não apenas como forma de obter recursos 
para a compra da droga); 80 % são homens, 80% são 
solteiros, 80% têm em média 30 anos, 80% têm apenas o 
ensino fundamental. 

Em 2003, o Ministério da Saúde do Brasil formulou a 
Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
Drogas, adotando a perspectiva da saúde coletiva, em 
relação ao álcool, às drogas e aos usuários, cabendo ao 
SUS- Sistema Único de Saúde- a função de fornecer e 
garantir a assistência especializada. Conforme o novo 
paradigma, os referidos serviços são ofertados pela rede 
pública de saúde e assistência primária, sendo os Centros 
de Atenção Psicossocial, os chamados CAPS6 e os 
CAPSad7, sua porta de entrada, cuja principal função é a 
atenção à saúde com acompanhamento de pessoal 
qualificado e especializado, com fito de evitar internações, 
promovendo integração social daqueles que tenham 
quaisquer problemas com substâncias psicoativas e 
demais transtornos mentais. Todavia, cerca de 16 anos 
após a alteração da política, a assistência continua sendo 
maciçamente oferecida por entidades não governamentais, 

atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. Os CAPS 
organizam a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos 
municípios e devem substituir os hospitais psiquiátricos. Além de acolher e 
attender acometidos por transtornos mentais, devem fortalecer os laços 
sociais do usuário. A proposta é de uma nova clínica, produtora de 
autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao protagonismo 
em toda a trajetória do seu tratamento de responsabilidade dos municípios 
com profissionais multidisciplinares, voltados ao tratamento diário de 
pessoas com problemas mentais [3].  
7 Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de usuários abusivos de 
álcool e outras drogas, com profissionais da área médica de diferentes 
especialidades, com atendimento diário à população, de responsabilidade 
dos municípios.  
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como comunidades terapêuticas e grupos de autoajuda 
(BRASIL 2004).  

Ressalta-se que a Lei da Psiquiatria, 10216/01, foi um 
marco da Reforma Psiquiátrica e conferiu direitos aos 
portadores de transtornos mentais, estabelecendo o 
redirecionamento e amparo em saúde por meio de serviços 
ambulatoriais e tratamento de base comunitária (BRASIL 
2001). A referida lei foi criada para proteção dos doentes 
mentais e teve como foco principal a desospitalização dos 
portadores de qualquer doença ou transtorno mental. A lei 
da Psiquiatria ainda ratificou as diretrizes básicas do SUS, 
atenção à saúde dos pacientes de forma integral e exercida 
pelo Estado. Concomitante à edição desta lei, ocorreu a III 
Conferência Nacional de Saúde Mental, dando maior 
sustentabilidade e visibilidade à política de saúde mental 
(BRASIL 2005), incorporando e direcionando a promoção 
de uma articulação entre os equipamentos de saúde 
mental, CAPS, CAPSad e os Centros de Saúde da Família 
–CSF (BRASIL 2005).   

A partir da mudança para perspectiva da saúde 
coletiva, foram estabelecidos diálogos com vários campos 
do saber para o fornecimento de tratamentos mais efetivos 
e sem reducionismos sendo impostas diretrizes, ações e 
metas para a constituição de políticas públicas de 
atendimento e compreensão do fenômeno “de modo 
integrado e diversificado em ofertas terapêuticas, 
preventivas, reabilitadoras, educativas e promotoras da 
saúde” (BRASIL 2004).  

Já a atual lei 11.343/06 (denominada Lei de Drogas) 
instituiu o Sisnad8, prescrevendo medidas para prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas (BRASIL, 2006). Ocorre que 
manteve a repressão sobre o tráfico e sua concepção de 
mal a ser combatido que, por sua vez, se concentra na 
periferia (BATISTA, 2003, p. 30). Ademais, manteve-se o 
usuário como doente, sobre o qual não pode recair pena 
privativa de liberdade. Portanto, apesar das mudanças, os 
efeitos do combate são sentidos pelos demais 
subcidadãos, em especial das regiões da periferia, ou 
ainda, pelos carentes de políticas públicas.  

A lei da psiquiatria “possui dois grandes eixos: a 
“proteção e o redirecionamento do modelo assistencial” 
(BRITTO, 2004, p. 93). Mas percebe-se o uso ostensivo da 
internação compulsória sobre os segmentos sociais mais 
vulneráveis, por meio da Portaria n°2.391/GM9 que 
viabilizou meios para o cumprimento da referida lei 
(BRASIL, 2002), mesmo que tal medida seja uma exceção 
legal. Nesse sentido, conforme pesquisa da Fiocruz, a 
maioria dos usuários de crack encontra-se em situação de 
vulnerabilidade, mas com vontade de se tratar, o que nos 
leva a concluir que a intervenção compulsória é 
desnecessária. Ao mesmo tempo, evidenciou as 
insuficientes e ineficazes medidas para a promoção do 
tratamento voluntário e adequado desse grupo 
(AMARANTE, 2003), posto que, evidenciou-se problemas 
mais complexos afetos aos subcidadãos que a drogadição 
em si.  

Na verdade, verifica-se a existência de problemas 
ligados à omissão estatal quanto à efetivação de políticas 

                                                           
8 Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
9 Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias (IPI) e 
voluntárias (IPV) de acordo com o disposto na Lei 10.216, de 6 de abril de 
2001, e os procedimentos de notificação da Comunicação das IPI e IPV ao 
Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do 
SUS. 
10 Invisibilidade pública é a expressão que resume diversas manifestações 
de um sofrimento político: a humilhação social, um sofrimento longamente 
aturado e ruminado por gente das classes pobres. Um sofrimento que, no 

públicas. Nesse ponto, insta destacar o termo utilizado no 
relatório da pesquisa da Fiocruz, a saber, “populações 
invisíveis10”, tendo em vista a permanente massificação do 
habitus precário no Brasil. 

Outra questão interessante a se ressaltar é o fato de 
que há basicamente dois tipos de usuários de drogas, o 
recreacional e o dependente. Enquanto o recreacional é 
capaz de determinar qual a substância é usada, quando é 
usada, com quem e a quantidade que se usa. O 
dependente abusa do uso, tendo perdido sua capacidade 
de estabelecer uma relação com seu objeto de consumo 
(XAVIER 2013). Portanto, cada toxicômano é único e se 
vicia por razões e caminhos singulares, inexistindo um tipo 
clínico de toxicômano, o que nos leva à conclusão de que 
a aplicação de uma medida tão extrema como a internação 
compulsória, ainda que para fins de tratamento, não terá 
êxito. Ao contrário, é preciso efetivar a política de drogas 
adotada em 2003, considerando cada usuário como sujeito 
de direitos e como indivíduo que não pode ser objeto de 
ingerência estatal, como vem ocorrendo.  

A internação compulsória vem sendo implementada 
sobre drogaditos, doentes, detentores do habitus precário, 
após serem concebidos enquanto problema social em 
razão das drogas, problema esse que deve ser sanado. 
Essa intervenção baseia-se na Lei de Psiquiatria, nº 
10.216/01 e consiste na possibilidade disposta ao Estado, 
por meio do poder judiciário, de internar compulsoriamente 
indivíduos compreendidos como casos extremos de 
transtorno mental e, por extensão de sentido, dependentes 
químicos (BRASIL, 2001). De forma contraditória, a 
Reforma Psiquiátrica culminou na garantia da 
universalidade de direito e acesso à assistência integral, 
descentralizando o modelo de atendimento, inclusive para 
os drogaditos, e tal avanço não pode ser ignorado.  

Resta evidente que para retirar o grande número de 
excluídos sociais das ruas e impor-lhes um tratamento 
forçado, com cerceamento de liberdade, sem considerar o 
contexto social que os levaram a essa condição 
(ABRAMOWAY, 2013), posto que as mazelas sociais dos 
subcidadãos no Brasil não são consideradas para efetivar 
políticas públicas sociais, em especial a política de drogas 
com a perspectiva de saúde coletiva adotada. 

O Estado Democrático do Direito é caracterizado, 
dentre outros fatores, pela igualdade formal dos cidadãos 
perante a lei, pelo reconhecimento e proteção de direitos 
individuais, civis e políticos de maneira efetiva (BOBBIO, 
1986, p.63). Porém, é preciso ir além para que 
reconhecimento e proteção de direitos dos subcidadãos se 
efetivem, se tornem uma prática diária. Isso porque, ao 
dizer que todos são iguais a lei não produz efeitos se os 
indivíduos não passarem por um processo de 
aprendizagem coletivo, “tomados iguais” no sentido de 
possuírem disposições semelhantes de comportamento 
em alguma medida significativa. (SOUZA, 2009, p. 
401/402).  

Desta feita, a implementação da internação 
compulsória como demonstrada não soa compatível com o 
referido paradigma Democrático, com a ordem 
Constitucional Brasileira. Inclusive porque, verifica-se que 

caso brasileiro e várias gerações atrás, começou por golpes de espoliação 
e servidão que cairam pesados sobre nativos africanos, depois sobre 
imigrantes baixo-assalariados: a violação da terra, a perda de bens, a 
ofensa contra crenças, ritos e festas, o trabalho forçado, a dominação nos 
engenhos ou depois nas fazendas e nas fabricas. A violência material e 
simbólica [...] feriu e marcou indelevelmente o espírito mais resistente 
(COSTA, 2004, p.22). 
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a efetivação dos mecanismos da própria política de drogas 
reflete a ’esquematização’ da sociedade brasileira e os 
rumos do Estado que favorece a classe dominante 
(MOREIRA, 2010, p. 133) e ignora a realidade dos 
dominados. No âmbito jurídico, “as escolhas feitas a cada 
momento, entre interesses, valores e visões do mundo 
diferentes ou antagonistas”, tem poucas probabilidades de 
desfavorecer os dominantes (MOREIRA, 2010, p.133), 
mantendo-se a naturalização das desigualdades, cujas 
vítimas não chegam a ter consciência disso, posto que 
construída de maneiras impessoais e peculiarmente 
“opacas e intransparentes, devido à ação, também no 
âmbito do capitalismo periférico, de uma ‘ideologia 
espontânea do capitalismo’ que traveste de universal e 
neutro o que é contingente e particular” (SOUZA, 2003, p. 
179).   

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das considerações expostas, percebe-se a 
vulnerabilidade dos usuários de drogas, em especial 
aqueles que se encontram nas ruas, se torna ainda mais 
delicada por não terem seus direitos declarados e 
reconhecidos efetivados. Aqueles que se encontram nas 
ruas têm sua condição de vulnerabilidade agravadas pelo 
próprio Estado que não efetiva sua Política de Drogas, 
implicando na não garantia de seus direitos, principalmente 
o direito à saúde.  

É evidente que o Brasil falha na proteção de sua 
extensa fronteira, além de ser omisso na efetivação de 
direitos fundamentais de extenso grupo social, bem como 
em relação à prevenção e práticas pedagógicas atinentes 
ao consumo de drogas. Em países de grandes 
desigualdades, em que o Estado negligencia seus 
cidadãos, especialmente os quais têm suas vidas 
desvalorizadas tanto antes de se tornarem usuários de 
drogas como após esse momento, tem sua delicada 
situação e condição mais agravada. Ao comparar o modo 
de efetivação da internação compulsória para tratamento 
de saúde e o resultado da pesquisa da Fiocruz percebe-se 
a legitimação de práticas institucionais desiguais, 
prevalecendo a indiferença em relação a determinados 
grupos sociais, desfigurando tanto o sentimento quanto a 
eficácia e incidência dos princípios constitucionais da 
igualdade e da dignidade humana. 

Somente com a desnaturalização das desigualdades 
que reflete no tratamento conferido aos subcidadãos seria 
possível efetivar direitos de grupos sociais marginalizados, 
sem aplicação de medidas extremas ou sem a legitimação 
de medidas extremas, intervencionistas e violadoras de 
direitos fundamentais, as quais resultam no não exercício 
da cidadania e Democracia.  

É inegável o avanço formal conquistado, alterando a 
perspectiva voltada aos cuidados integrados e 
ambulatoriais, com vista a evitar internações. Porém, este 
avanço não é suficiente para que seus efeitos positivos 
sejam percebidos pelos indivíduos que mais necessitam 
das ações dos agentes públicos. Isto porque há um cenário 
de abandono e necessidade de ações e instrumentos de 
proteção para diminuição de fragilidades sociais, ao invés 
de instrumentos que alijam a liberdade e autonomia dos 
indivíduos. 
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O mandato eletivo e a representatividade popular no estado 
democrático de direito: uma análise crítica do modelo brasileiro de 
cassação do mandato parlamentar 
 

; NODA Adriana M1 ; SAITER Jaqueline C2 

 

RESUMO 

Trata da discussão a respeito da titularidade do mandato eletivo na democracia representativa e a sua influência na determinação da perda do 
mandato parlamentar, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Parte, inicialmente, da compreensão de que a titularidade do poder concentra-
se no povo, de acordo com os preceitos da soberania popular, e que o exercício desse poder é realizado por um representante político, eleito 
democraticamente pelo povo. Retrata as três modalidades de regime democrático, quais sejam, a democracia direta, a democracia indireta ou 
representativa e a democracia semidireta ou participativa. Estuda, num segundo momento, a relação entre o exercício do mandato eletivo e 
representatividade popular, por meio da análise do modo de aquisição dos cargos eletivos. Examina, em seguida, as várias situações de perda 
do mandato eletivo, previstas no texto constitucional brasileiro de 1988. Elenca, desse modo, a título de informação, a perda do cargo presidencial, 
seja por meio de sua extinção, ou de sua cassação. Logo após, tendo como foco do estudo o parlamentar federal, analisa a perda do mandato 
parlamentar, tanto quando extinto, como quando cassado. Conclui, ao final, de maneira circunstanciada, destacando as mudanças na 
interpretação e na compreensão sobre o exercício e a perda do mandato eletivo na democracia representativa brasileira. 
Palavras-chave: democracia representativa, perda do cargo, cassação do mandato eletivo. 
 

INTRODUÇÃO1 

Durante muitos séculos, o poder de decisão dentro do 
Estado ficava limitado a inconstâncias dos humores e dos 
caprichos do rei. O poder do Estado estava associado ao 
próprio poder do monarca. Com o surgimento do Estado 
Democrático de Direito, a soberania absoluta converte-se 
em soberania nacional e, mais tarde, consolida-se em 
soberania popular. 

Segundo a doutrina da soberania popular, o poder 
político que impera em um Estado tem como titular o povo, 
que poderá exercê-lo de forma direta ou indireta. O 
exercício direto do poder se faz sem intermediações, ou 
seja, o próprio povo é o responsável pela tomada de 
decisões. Já o exercício indireto do poder ocorre por meio 
de representantes, indivíduos do próprio povo eleitos para 
esse fim. 

Os Estados modernos adotaram, em sua maioria, o 
regime da democracia indireta, também chamada de 
democracia representativa. Ainda que se perceba a 
influência de institutos da democracia direta nesses 
Estados, formando, assim, a democracia participativa, a 
representação política sempre se faz necessária, em 
razão da extensão dos territórios estatais e da 
complexidade que os assuntos públicos assumem. 

A representação política é promovida por meio da 
investidura de cidadãos em cargos públicos, eleitos por 
um regular processo eleitoral. Ao serem eleitos, os 
representantes populares passam a exercer suas 
atividades por intermédio de um mandato eletivo, que 
constitui o instrumento vinculante entre o titular do poder, 
o povo, e o partido político pelo qual se elegeu. 

Ocorre que uma vez investido em um cargo público, o 
representante deve cumprir o seu mandato de acordo com 
as diretrizes e com os programas de ação partidária 
defendidos em sua campanha. Não se pode olvidar, 
contudo, que tais propostas devem, essencialmente, 
orientar-se pelas reais necessidades sociais, sob pena de 
viciar a confiança depositada no exercício do mandato 
eletivo. 

O descompromisso com a vontade popular, assim 
como, com o ideário partidário, base da vitória nas 
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eleições, acaba por contaminar a transferência do 
exercício do poder aos representantes políticos, 
promovendo, assim, uma crise da representatividade. 
Crise essa capaz de provocar a quebra da relação povo-
partido político-representante e o conseqüente 
afastamento do mandatário do cargo público para o qual 
se elegeu. 

O trabalho trata, inicialmente, na primeira seção, de 
demonstrar essa vinculação existente entre o povo, titular 
do poder, e os representantes políticos, agentes públicos 
responsáveis pelo exercício desse poder. Para tanto, 
torna-se necessária a análise das diversas modalidades 
de regime democrático, perpassando, assim, pela 
democracia direta, pela democracia indireta ou 
representativa e pela democracia semidireta, também 
chamada de participativa. 

Na segundaseção, por seu turno, é analisada a 
relação entre o exercício do mandato eletivo e a 
representatividade popular. Essa relação tem como 
pressuposto o cumprimento de requisitos mínimos de 
elegibilidade. Desse modo, nesse tópico, são 
apresentadas, de forma sucinta, as várias condições de 
elegibilidade exigidas, para o exercício da capacidade 
eleitoral passiva. 

Por fim, na terceira seção, são estudadas as várias 
formas de perda do cargo eletivo. Aborda-se, 
primeiramente, a título de informação e exemplificação, a 
perda do cargo do Presidente da República, por meio do 
estudo da extinção e da cassação do mandato 
presidencial. Em seguida, retratam-se as hipóteses de 
perda do cargo dos parlamentares federais, também nos 
casos de extinção como de cassação do mandato 
parlamentar. 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO 

A soberania popular e o exercício do poder 

A história das instituições políticas está marcada por 
uma infinidade de regimesque possibilitam a condução de 
um povo segundo os preceitos da soberania2 popular e da 

 

 
2 O conceito de soberania foi desenvolvido na obra de Jean Bodin, 
“Os seis livros da república”, no qual afirmou que a soberania é um 
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democracia.Por muito tempo, o governante foi retratado 
como o titular do poder. Segundo a teoria da soberania 
absoluta, o monarca era o detentor do poder soberano, 
tendo, assim, a titularidade e o exercício do poder, de uma 
forma suprema, ilimitada e incondicionada. 

 
A dinâmica social, todavia, alterou o processo político 

então vigente e reinante e conduziu à implementação da 
teoria da soberania popular, que apresenta o povo como 
o único titular do poder3. Em princípio, o próprio detentor 
do poder também o exercia; como exemplo na Grécia 
Antiga em que os próprios cidadãos cuidavam dos 
assuntos públicos. 

A extensão e a complexidade dos Estados modernos, 
contudo, não permitem a execução do múnus público pelo 
próprio titular do poder. O povo, então, na condição de 
dono do poder político, escolhe alguns intermediários para 
o exercício dessas atribuições. A escolha se faz por meio 
de eleições, diretas ou indiretas, criando, assim, um 
vínculo entre representante eleito e mandato eletivo4. 
Nesse sentido, vale colacionar a seguinte lição: 
 

De acordo com essa tradição, a doutrina da soberania 
popular ensinaria que a soberania pertence ao povo, 
concebido como o conjunto dos homens que vivem em 
um determinado território. Esse povo seria, portanto, um 
ente real. Ele próprio pode, portanto, exercer sua 
soberania. A doutrina da soberania popular seria, 
portanto, compatível com a democracia direta. No 
entanto, caso essa democracia direta parecesse pouco 
praticável, o povo poderia delegar o exercício da 
soberania5. 

 

Essa é a idéia da democracia representativa, que 
permite que o poder permaneça nas mãos do seu titular, 
no caso, o povo, mas que possa ser exercido por outrem, 
um cidadão, capaz de despender tempo e atenção à tarefa 
de conduzir os assuntos públicos. Percebe-se, pois, que 
há uma espécie de relação entre o povo (titularidade do 
poder) e os representantes políticos (exercício do poder). 

 
 

Modalidades de democracia 

O regime democrático apresenta-se como aquele que 
permite a participação popular na tomada de decisões 
estatais. Segundo esse regime, os assuntos públicos 
serão tratados pelos cidadãos, em maior ou em menor 

                                                 
poder absoluto e perpétuo. Sendo um poder absoluto, a soberania não é 

limitada nem em poder, nem pelo cargo e nem tampouco pelo tempo certo 
(DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 21. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2000). 

 
3 “Com a transição para o Estado social de direito, o mandato 
representativo aproximou-se da doutrina da soberania popular, 
estabelecendo mecanismos de controle à atuação política do mandatário, 
em busca da prossecução dos valores da comunidade política” (SOARES, 
Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado: introdução. 2.ed rev. e atual. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 275). 
4 Ressalte-se, contudo, que “embora o mandato seja obtido mediante um 
certo número de votos, ele não está vinculado a determinados eleitores, 
não se podendo dizer qual o mandato conferido por certos cidadãos” 
(DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 23. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 158). 
5HAMON, Francis; TROPER, Michel; BURDEAU, Georges. Direito 
constitucional. 27. ed. São Paulo: Manole, 2004, p. 177. 
6 HERTEL, Jaqueline C. Saiter. As dimensões democráticas nas 
constituições brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p. 
55. 
7 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 136. 
8 "O modelo ateniense é o da democracia direta. O supremo poder era 
atribuído a todos os cidadãos. Todo cidadão ateniense tinha o direito de 

grau. Essa gradação faz surgir três tipos de democracia, 
de acordo com o grau de participação popular nas 
questões do Estado. 

Inicialmente, tem-se a democracia direta, que 
remonta à Grécia Clássica, que permite uma ampla 
participação dos cidadãos nas decisões do Estado. Em 
seguida, surge a democracia indireta, também chamada 
de representativa, pois permite uma participação popular 
nas decisões estatais por intermédio de representantes 
políticos, escolhidos especificamente para essa função. E, 
por fim, tem-se a democracia semidireta ou participativa, 
que promove a participação popular por meio de 
intermediários, mas também de forma direta, sem 
intermediários. 

 
 

1. Democracia direta 

A democracia direta consiste na atuação direta do 
povo nas decisões estatais. O povo atua na formação do 
Estado por meio de instrumentos que lhe permitem uma 
participação ativa nas questões estatais6. Como bem 
explana Silva, “democracia direta é aquela em que o povo 
exerce, por si, os poderes governamentais, fazendo leis, 
administrando e julgando”7. 

 
Essa modalidade de democracia tem origem histórica 

na Grécia antiga, em uma das suas Cidades-Estado, 
Atenas8, onde os cidadãos resolviam os problemas 
públicos por meio de sua participação direta nas 
Assembléias populares9. Diversas são as variáveis que 
possibilitaram o exercício direto da democracia naquele 
tempo. Oportuna a seguinte lição sobre essas variáveis: 

 
Em primeiro lugar, a pequena extensão da polis, 
considerada uma Cidade-Estado, o que facilitava a 
reunião freqüente de todos os cidadãos. Em segundo 
lugar, o número pequeno de cidadãos, pois a maior parte 
da população era escrava e não tinha direito a voto. Por 
fim, os assuntos a resolver eram poucos e de caráter 
geral, sendo acessíveis a todos10. 
 

As razões que permitiram a forma direta de democracia 
não podem ser facilmente encontradas nos estados 
modernos. Os Estados hoje possuem, regra geral, um 
extenso território, uma grande população e os 
negócios públicos são numerosos, complexos11 e de 

participar, usando da palavra e votando, na assembléia onde se tomavam 

as decisões políticas fundamentais. Mas a qualidade do cidadão que 
presumia a liberdade era hereditária, não cabendo senão a filho de 
ateniense, exceto atribuição a determinados estrangeiros dessa qualidade 
por decisão expressa da assembléia. Era uma forma possível apenas em 
Estados de exíguo território e reduzida população, que permitisse a 
reunião, em assembléia, de todos os cidadãos [...]" (RAMOS, Dircêo 
Torrecillas. Autoritarismo e democracia: o exemplo constitucional 
espanhol. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 37). 
9 "Esta assembléia faria as leis, elegeria os magistrados encarregados da 
respectiva execução e decidiria em última instância as questões em que 
para ela houvesse recurso" (CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. 
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1987, v. 1, p. 47). 
10 HERTEL, Jaqueline C. Saiter. As dimensões democráticas nas 
constituições brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p. 
56. 
11 A complexidade dos estados modernos torna quase que inviável o 
exercício de uma democracia exclusivamente direta. Nesse sentido, 
manifesta-se Bobbio: "É evidente que, se por democracia direta se entende 
literalmente a participação de todos os cidadãos em todas as decisões a 
eles pertinentes, a proposta é insensata. Que todos decidam sobre tudo 
em sociedades sempre mais complexas como são as modernas 
sociedades industriais é algo materialmente impossível" (BOBBIO, 
Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de MarcoAurélio 
Nogueira. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1997, p. 42). 
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natureza técnica, sendo acessíveis apenas a 
indivíduos (em tese) qualificados12. 
Além disso, o grande número de eleitores presentes 

em um Estadomoderno não permite a sua reunião para 
discussão e votação das matérias, sendo, nesse caso, 
necessária a figura da intermediação, ou seja, da 
representação13. Versando sobre o tema, Pacheco14 
assevera: 
 

Começa a justificação do governo representativo, 
originalmente, com a impossibilidade de se reunir o povo, 
com freqüência e intensidade, para prover tôdas as 
necessidades de legislação, o que é ainda mais 
incontestável quando se trata dos grandes Estados 
modernos, na plenitude de suas numerosas populações 
espalhadas em vastos territórios. Mas logo, em conflito 
com a razão do govêrno direto que se funda na tese da 
capacidade de decisão do povo, o segundo elemento que 
se invoca como justificativo da representação é o da 
afirmativa de que a massa do povo não alcança um nível 
bastante de capacidade e ponderação para entender e 
deliberar através da extrema complexidade das 
iniciativas e empreendimentos de um govêrno do nosso 
tempo, que deve ser ao mesmo tempo jurídico, político, 
social, econômico, bélico e técnico. 
 
 

2. Democracia indireta ou representativa 

A democracia indireta, também chamada de 
democracia representativa, configura-se pela participação 
do povo nas decisões do Estado. Trata-se, contudo, de 
uma participação indireta, exercida por meio de 
representantes15, escolhidos pelo próprio povo16. Sobre a 
democracia indireta, vale ressaltar a definição de Silva: 

 
Democracia indireta, chamada de democracia 
representativa, é aquela na qual o povo, fonte primária do 
poder, não podendo dirigir os negócios do Estado 
diretamente, em face da extensão territorial, da 
densidade demográfica e da complexidade dos 
problemas sociais, outorga as funções de governo aos 
seus representantes, que elege periodicamente17. 

 
A participação indireta, como dito, apresenta-se de tal 

forma em razão da impossibilidade de o povo se reunir em 
todos os momentos que exigissem a tomada de decisões 
estatais. Nesse sentido, vale colacionar a lição de 
Azambuja18: 

 
Necessariamente, pois, as democracias modernas teriam 
de ser representativas, isto é, o povo não trata 
diretamente das coisas públicas, do governo, mas sim, 
por meio de representantes eleitos por ele. Ou melhor, o 
Poder Executivo e o Legislativo não são exercidos 

                                                 
12 HERTEL, Jaqueline C. Saiter. As dimensões democráticas nas 
constituições brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p. 
56. 
13Argumente-se, ainda, que o homem moderno, com características 
essencialmente liberais e burguesas, não ocuparia o seu tempo com as 
coisas públicas. Isso representaria menos atenção aos seus assuntos 
privados e, consequentemente, uma menor liberdade (GARRORENA 
MORALES, Angel. Representación política y constitución 
democrática: hacia una revisión crítica de la teoría de la representación. 
Madrid: Civitas, 1991. p. 32).  
14 PACHECO, Cláudio. Tratado das constituições brasileiras. São 
Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1958, v. 2, p. 25. 
15 "Chama-se, em Direito, representação o instituto pelo qual uma pessoa 
(o representante) pratica atos jurídicos em nome e em lugar de outra (o 
representado) de tal modo que os efeitos dos atos praticados pelo 
representante se produzem na esfera jurídica do representado. Isto é: 
quando há representação, os atos do representante produzem efeitos 
como se fossem da autoria do representado" (CAETANO, Marcelo. Direito 

diretamente pelos cidadãos, e sim por pessoas 
especialmente eleitas para isso. 
 

Dessa forma, existe democracia representativa 
quando o poder político pertence à coletividade, mas é 
exercido por órgãos que atuam por autoridade e em nome 
dessa coletividade, tendo por titulares indivíduos 
escolhidos com intervenção dos cidadãos que a 
compõem19.  

 
3. Democracia semidireta ou participativa 

A democracia semidireta, por sua vez, também 
permite a participação do povo nas decisões estatais. 
Trata-se, todavia, de uma modalidade mista de regime 
democrático, que possui instrumentos de participação 
direta do povo, como o plebiscito e o referendo, bem como 
características da democracia indireta, como o sistema 
eleitoral baseado na representação popular por meio de 
parlamentares20. Sobre o tema, tem-se a seguinte ilação: 

 
Como a própria expressão indica, trata-se de uma 
aproximação da democracia direta. É um sistema misto, 
que guarda as linhas gerais do regime representativo, 
porque o povo não se governa diretamente, mas tem o 
poder de intervir, às vezes, diretamente na elaboração 
das leis e em outros momentos decisivos do 
funcionamento dos órgãos estatais21. 

 

“Democracia semidireta é, na verdade, democracia 
representativa com alguns institutos de participação direta 
do povo nas funções de governo, institutos que, entre 
outros, integram a democracia participativa”22. Alguns 
desses institutos participativos apresentam-se dispostos 
no ordenamento jurídico brasileiro, como exemplo a 
iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. 

Após essa breve explanação sobre os tipos de 
democracia, torna-se necessária uma análise mais 
detalhada da democracia representativa, uma vez que os 
preceitos da representação política e do exercício do 
mandato eletivo são de suma importância para a 
compreensão da ocupação de um cargo eletivo e a sua 
conseqüente e eventual perda. 

 
 

A representação popular e o exercício do 
mandato eletivo 

A representação política é a marca fundamental da 
democracia representativa, que pressupõe o exercício do 
poder soberano por mediação de indivíduos não 
detentores do poder. A titularidade do poder, segundo a 
teoria da soberania popular, concentra-se no povo, que 

constitucional. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1987, v. 1, p. 
227). 
16 HERTEL, Jaqueline C. Saiter. As dimensões democráticas nas 
constituições brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p. 
57. 
17 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 136. 
18 AZAMBUJA, Darcy. Introdução à ciência política. 14. ed. São Paulo: 
Globo, 2001, p. 217. 
19CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. 2. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Forense, 1987, v. 1, p. 419. 
20 HERTEL, Jaqueline C. Saiter. As dimensões democráticas nas 
constituições brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p. 
58. 
21 AZAMBUJA, op. cit., p. 218, nota 57. 
22 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 136. 
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transfere o exercício desse poder aos representantes 
políticos. 

Essa delegação de atribuições, vinculadas ao 
exercício do poder, a um corpo de pessoas decorre de um 
ato voluntário e consciente do povo por meio de um 
regular processo de escolha. Os escolhidos exercerão o 
poder por um lapso temporal23 e por intermédio de um 
mandato eletivo. 

De fato, “a eleição gera, em favor do eleito, o mandato 
eletivo representativo, que constitui o elemento básico da 
democracia representativa”24. Sobre a importância do 
mandato eletivo para essa modalidade de democracia, 
tem-se a lição do Ministro Cezar Peluso, em manifestação 
à Consulta nº 1398, feita por partido político junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral: 

 
A representação do povo por meio de representantes, é 
certo, opera ainda por via do mandato. A respeito, notava 
GERALDO ATALIBA que, “no instituto do mandato 
cristaliza-se toda a idéia de representatividade que se 
traduz nas instituições republicanas [...]. O mandato se 
põe no centro de toda construção jurídica da República. 
É seu instrumento de viabilização. Não se pode cogitar 
de representação sem meios idôneos de sua eficácia. 
Sem mandato não há República”. 
 

A representação política manifesta-se sob duas 
acepções: a representação democrática formal e a 
representação democrática material. A representação 
formal deve ser entendida como a autorização e a 
legitimação jurídica concedida pelo povo, titular do poder, 
a um órgão governante, que possui apenas o exercício do 
poder. Trata-se de uma autorização, entendida como 
delegação, conferida pelo povo a um órgão 
institucionalmente legitimado pela Constituição25. É o que 
leciona Canotilho26: 

 
A representação democrática [formal] significa, em 
primeiro lugar, a autorização dada pelo povo a um órgão 
soberano, institucionalmente legitimado pela Constituição 
(criado pelo poder constituinte e inscrito na lei 
fundamental), para agir autonomamente em nome do 
povo e para o povo. A representação (em geral 
parlamentar) assenta, assim, na soberania popular. Esta 
autorização e legitimação jurídico-formal concedida a um 
órgão “governante” (delegação de vontade) para exercer 
o poder político designa-se representação formal. 

 
A representação democrática material, por suavez, 

refere-se ao conteúdo dos atos do órgão representativo. A 
mera delegação da vontade popular não se apresenta 
suficiente para a consecução da democracia 
representativa. Torna-se necessário que a legitimação 
conferida ao representante, por meio das eleições, 
assente-se também na legitimidade dos seus atos. 

 
Moreira Neto27 também faz referência à 

representação democrática material, todavia com a 
denominação de percepção política. Segundo o referido 

                                                 
23 “[...] significa que o poder, que reside no povo, é exercido, em seu nome, 
por seus representantes periodicamente eleitos, pois uma das 
características do mandato é ser temporário” (SILVA, José Afonso da. 
Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 

2002, p. 138). 
24 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 138. 
25 HERTEL, Jaqueline C. Saiter. As dimensões democráticas nas 
constituições brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p. 
87. 
26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 293. 

autor, a percepção política consiste na detecção por parte 
dos representantes dos interesses gerais do povo, dos 
representados. Desse modo, uma vez investidos no 
mandato representativo, os mandatários deverão sempre 
almejar o atendimento dos interesses e das necessidades 
do seu povo. Esse também é o entendimento de Bobbio28 
ao afirmar que a democracia representativa nasceu: 

 
[...] da convicção de que os representantes eleitos pelos 
cidadãos estariam em condições de avaliar quais seriam 
os interesses gerais melhor do que os próprios cidadãos, 
fechados demais na contemplação de seus próprios 
interesses particulares [...]. 
 

A investidura em um mandato eletivo garante ao 
indivíduo uma livre e autônoma atuação em relação 
àquele que lhe conferiu tal exercício. Contudo, não se 
pode afirmar que tal atuação seja ilimitada, uma vez que 
não é titular do poder, apenas possui o seu exercício. 
Nessa posição de representante, o mandatário deverá agir 
de acordo com as suas convicções pessoais, ideológicas, 
partidárias, sem afastar-se dos reais anseios sociais. É o 
que afirma Ramos na seguinte passagem: 

 
A representação moderna não se prende às decisões da 
comunidade, mas o representante é que toma as 
decisões. A comunidade confia nele. Não poderá ouvir 
seus eleitores, mas fará o que lhe pareça certo. O povo 
escolhe os mais capazes, que o representam sem ouvi-
lo. [...] O representante deve agir de acordo com a sua 
consciência, tendo em vista o interesse geral29. 
 

A democracia representativa, assim, somente pode 
ser concretizada por meio da intermediação de 
representantes populares. Por conseguinte, a 
representação política pressupõe a investidura e a 
ocupação do cargo eletivo por meio de um regular 
processo de escolha popular. 

Para Soares30, a representação política possui três 

características essenciais e indispensáveis à consecução 
legítima do mandato eletivo, quais sejam, a generalidade, 
a liberdade de atuação do mandatário, a irrevogabilidade 
do mandato e a independência: 
 

A generalidade – no Estado de direito liberal, o 
mandatário representava os superiores interesses da 
nação, a qual, como titular do poder soberano, o exercia 
por intermédio de órgãos representativos. Com o advento 
do Estado social, o mandatário passou a representar todo 
o corpo eleitoral; a liberdade de atuação do mandatário – 
o representante deve exercer o mandato com inteira 
autonomia da vontade, não podendo ser coagido nem 
ficar sujeito a qualquer pressão externa. Com o 
fortalecimento dos partidos políticos, as diretrizes 
programáticas partidárias restringiram a indigitada 
liberdade; a irrevogabilidade do mandato – os eleitores 
não podem destituir os seus representantes. [...]; a 
independência – os atos do mandatário se encontram a 
salvo de ratificação por parte do mandante. 

 

27 "A percepção política do que sejam esses interesses gerais 
impostergáveis depende do talento de estadistas, que deverão captá-los 
permanentemente, à medida que se instaurem os conflitos com os 
interesses setoriais emergentes" (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
Direito da participação política. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 51, 
grifo nosso). 
28 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco 
Aurélio Nogueira. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1997. p. 34. 
29RAMOS, Dircêo Torrecillas. Autoritarismo e democracia: o exemplo 
constitucional espanhol. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 38. 
30 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado: introdução. 2.ed rev. 
e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 275. 
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A investidura ao mandato eletivo exige o cumprimento 
de requisitos mínimos, exigidos pelo texto constitucional e 
pela legislação eleitoral vigente, que conferem ao 
indivíduo a capacidade eleitoral passiva, ou seja, a 
capacidade para concorrer a cargos eletivos.  

 
 

A investidura ao cargo eletivo: condições de 
elegibilidades 

Segundo a Carta Magna de 1988, a legitimidade para 
o exercício do mandato eletivo encontra-se fundamentada 
no art.1º, parágrafo único, que estabelece a idéia de 
democracia representativa, segundo a qual o povo, fonte 
primária do poder, não exerce diretamente as funções 
governamentais, mas outorga tais tarefas a 
representantes que são por ele eleitos, concedendo-lhes, 
o mandato eletivo. 

Como pressuposto para a investidura ao cargo 
político e o consequente exercício do mandato eletivo, o 
indivíduo, aqui nomeado de candidato, deverá preencher 
as várias condições de elegibilidade exigidas pelo texto 
constitucional, assim como pela legislação eleitoral 
vigente. Tais condições são elencadas no art. 14, § 3º, da 
Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I. a nacionalidade brasileira; 
II. o pleno exercício dos direitos políticos; 
III. o alistamento eleitoral; 
IV. o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V. a filiação partidária; 

VI. a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-

Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-

Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, 

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador.  
 
 

Dentre tais elencamos os direitos políticos aos quais 
são os direitos fundamentais da participação política nas 
decisões do Estado. Esses direitos são subdivididos em 
duas espécies: a capacidade eleitoral ativa, que começa 
com o alistamento eleitoral, e se concretiza com o direito 
de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito 
de ser votado e ter a chance de exercer um cargo público 
eletivo. 

 
Mas só isso não basta, pois a elegibilidade é adquirida 

por meio do cumprimento de etapas, as quais, como visto 
anteriormente, estão elencadas no art. 14, §3º, da CF/88. 
Explica Moraes31: 

 

 Nacionalidade brasileira ou condição de português 
equiparado: só o português equiparado tem acesso 

ao alistamento, que é pressuposto necessário para a 
capacidade eleitoral passiva. A constituição porém 
reservou para alguns cargos (CF, art.12,§3º) a 
exigência da nacionalidade originária. 

                                                 
31 MORAES; Alexandre de, Direito Constitucional. 28.ed. São Paulo: 
Atlas, p. 241 

 Pleno exercício dos direitos políticos: aquele que 

teve suspenso ou perdeu seus direitos políticos não 
exercerá a capacidade eleitoral passiva. 

 Alistamento eleitoral: comprovado pela inscrição 

eleitoral obtida no juízo eleitoral do domicilio do 
alistando, e por parte do candidato, com o seu título de 
eleitor. 

 Domicilio eleitoral na circunscrição: o eleitor deve 

ser domiciliado no local pelo qual se candidata, por 
período que será estabelecido pela legislação 
infraconstitucional. 

 Filiação partidária: ninguém pode concorrer avulso 

sem partido político (CF. art. 17). Conforme 
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a prova 
da filiação partidária dá-se pelo cadastro eleitoral, não 
se sobrepondo, a este, o ato unilateral da parte 
interessada. Cumpre ao Partido Político encaminhar à 
Justiça Eleitoral – para arquivamento, publicação e 
cumprimento dos prazos de filiação, objetivando a 
candidatura – a relação dos filiados na respectiva zona 
eleitoral”.32 

 Idade mínima: deverá ser atendido esse requisito na 

data do certame eleitoral e não do alistamento ou 
mesmo na do registro: 35 anos para presidente e vice 
– presidente da República e senador;30 anos para 
governador e vice – governador de Estado e do Distrito 
Federal;21 anos para deputado federal, deputado 
estadual ou distrital, prefeito, vice – prefeito e juiz de 
paz;18 anos para vereador. 

 
 

Sendo o eleitor analfabeto, ainda que atenda a todas 
as condições de elegibilidade, será reputado inelegível 
inatamente, não podendo se registrar como candidato 
segundo consta no § 4º do art. 14. O analfabetismo, é um 
pressuposto do nascimento da inelegibilidade do eleitor, 
sendo impedido de qualquer pretensão política. 

Não se pode olvidar, contudo, que o mandato eletivo 
tem natureza temporal, ou seja, manterá o mandatário no 
exercício do múnus para o qual foi eleito durante um 
tempo previamente determinado. Em regra, o 
representante deixará o cargo quando estiver 
caracterizado o término natural do tempo de mandato, 
promovendo, assim, a extinção do mandato eletivo. 

Porém, o contínuo exercício do mandato eletivo pode 
vir a ser interrompido antes do seu prazo fatal, isto é, do 
seu término natural. Essa interrupção poderá ocorrer por 
diversas razões, algumas voluntárias, outras 
compulsórias. O texto constitucional vigente traz algumas 
dessas causas promotoras da perda do mandato eletivo, 
que serão adiante analisadas.  

 
 

A precariedade do mandato eletivo e a perda do 
cargo 

Uma vez investido no mandato eletivo, que no regime 
democrático ocorre por meio do processo eleitoral, o 
representante popular está sujeito ao regramento 
constitucional quanto às possibilidades de perda do cargo 
que ocupa e sua conseqüente vedação ao exercício da 
função pública para a qual foi eleito.  

32 TSE – Pleno – Recurso Especial Eleitoral 3091-23/SP – Rel.Min.Marco 
Aurelio, DJe, 13-9-2011. 
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A perda do mandato eletivo pode ocorrer tanto em 
relação ao ocupante de mandato majoritário33, como ao 
ocupante de cargo proporcional. Iniciaremos este capítulo 
tratando do cargo majoritário do Poder Executivo, em 
especial da perda do cargo do Presidente da República, 
seja na modalidade de extinção, seja na modalidade de 
cassação. 

Em seguida, iremos retratar a perda do cargo 
parlamentar, tanto majoritário (Senador) como 
proporcional (Deputados Federais), em especial do 
mandato eletivo dos congressistas, parlamentares 
federais, que também podem ser submetidos ao processo 
de extinção e de cassação do mandato eletivo. 

 
 

Perda do mandato presidencial 

O Presidente da República representa o povo na 
condução administrativa do país, exercendo a Chefia do 
Poder Executivo. Segundo o ordenamento constitucional 
brasileiro, o Presidente da República, concomitante a essa 
tarefa, também exerce a Chefia de Estado. 

A adoção da forma e do sistema de governo, 
respectivamente, republicana e presidencialista, marca a 
figura do governante como um administrador da coisa 
pública. Em vista disso, uma das características do 
Presidente da República é ser responsável pelos seus 
atos, ou seja, é ter responsabilidade sobre as decisões 
tomadas pelo país e em nome do seu povo. Essa visão 
pode ser assim corroborada: 
 

Diferentemente do princípio da absoluta 
irresponsabilidade, inerente ao caráter vitalício do cargo 
real (The King can do no wrong), a Constituição Federal 
prevê regras especiais de responsabilização do 
Presidente da República, tanto por infrações político-
administrativas, quanto por infrações penais34. 

 
Dessa maneira, podemos encontrar na Constituição 
Federal de 1988 diversas circunstâncias que promoverão 
a responsabilização do Presidente, bem como a 
conseqüente e eventual perda do seu mandato eletivo. 
Ressalte-se, contudo, que existem hipóteses de perda do 
cargo presidencial que não evidenciam esse caráter 
sancionatório, uma vez que não decorrem de processo 
para apurar a responsabilidade presidencial. 
 
 

Extinção do mandato presidencial 

O mandato eletivo do Presidente da República será 
extinto por mera ocorrência do fato gerador da perda. Não 
há necessidade de promoção de processo administrativo 
ou judicial a fim de averiguar a responsabilidade 
presidencial sobre o ato. É bastante a caracterização do 
ocorrido e sua conseqüente declaração de extinção do 
mandato. 

Assim, considera-se extinto o mandato presidencial 
na hipótese de falecimento ou de ausência do Presidente 
da República. Diante dessas circunstâncias, basta a 
declaração de extinção do mandato eletivo, feita pelo 
Congresso Nacional. Tal declaração é necessária para 

                                                 
33 Mandato eletivo majoritário é aquele ocupado pelo Presidente da 
República, pelo Governador de Estado, pelo Prefeito e pelo Senador da 
República, uma vez que eleitos segundo o sistema eleitoral majoritário, que 
poderá ser por maioria simples ou absoluta. Já o mandato eletivo 
proporcional é aquele preenchido pelo Deputado Federal, pelo Deputado 
Estadual, pelo Deputado Distrital e pelo Vereador, pois todos são eleitos 
segundo o sistema eleitoral proporcional. 

que seja confirmada a vaga do cargo presidencial, a fim 
de que o próprio Congresso providencie o preenchimento 
da vacância.  

Outra hipótese de extinção do cargo presidencial 
ocorre por meio da renúncia do mandato eletivo, Trata-se 
de uma perda por ato de vontade, por ato voluntário do 
próprio Presidente da República que não mais objetiva 
permanecer na função.  

A renúncia do cargo presidencial apresenta-se de 
duas formas: expressa ou presumida. A renúncia 
expressa caracteriza-se quando o Presidente da 
República voluntariamente manifesta a sua intenção em 
deixar o mandato. Assim, por livre e espontânea vontade, 
o Presidente renuncia ao mandato. Já a renúncia 
presumida caracteriza-se pelo abandono do mandato 
eletivo. A saída do cargo não está tão clara, tão manifesta, 
como na renúncia expressa, mas os seus atos conduzem 
ao entendimento de que não mais deseja permanecer na 
função.  

Essa modalidade de renúncia está prevista no art. 83, 
da Constituição Federal de 1988, e ocorre quando o 
Presidente da República ausenta-se do país por um 
período superior a quinze dias, sem a autorização do 
Congresso Nacional. Desde que não haja justificativa para 
o afastamento do cargo por tanto tempo, o Presidente 
perderá o mandato eletivo. 

Nessas duas situações, também haverá declaração 
de vacância do cargo presidencial pelo Congresso 
Nacional, devendo ser preenchida a lacuna por meio das 
soluções anteriormente retratadas, quais sejam, pela 
ocupação definitiva do cargo pelo Vice-Presidente, 
quando presente, ou pela ocupação definitiva do cargo por 
um novo Presidente eleito (direta ou indiretamente). 

 
 

Cassação do mandato presidência 

A perda do cargo de Presidente da República pode 
ocorrer, ainda, por meio da cassação do mandato eletivo. 
Essa modalidade de perda exige a instauração de um 
processo administrativo ou judicial necessário à 
averiguação da responsabilidade presidencial pela prática 
de um ilícito na seara político-administrativo ou na seara 
judicial, respectivamente. 

Dessa forma, o Presidente da República pode perder 
o cargo caso venha a sofrer uma condenação pela prática 
de um crime de responsabilidade ou pela prática de um 
crime comum. Em ambos os procedimentos, ora de forma 
direita ou indireta, uma das sanções aplicáveis será a 
perda do cargo, caracterizando-se, assim, a cassação do 
mandato eletivo. 

Verifica-se, pois, que a perda do cargo pela cassação 
do mandato eletivo não exige apenas uma declaração da 
perda, como nas hipóteses de extinção, mas sim, a 
instauração de um regular procedimento de verificação da 
responsabilidade do Presidente da República. Ressalte-
se, assim, que a perda somente será determinada caso 
haja uma condenação. 

 
 

34 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 476, grifo do autor. Nesse mesmo sentido: “De fato, na 
democracia representativa não há lugar para a irresponsabilidade dos 
governantes, como sói acontecer nas monarquias, em que vigora o 
princípio da absoluta irresponsabilidade dos reis, vertido no adágio the King 
can do no wrong (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1019). 



Curso de Graduação em Direito 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAPES 

42 

Perda do mandato parlamentar 

Os parlamentares, da mesma forma que o Presidente 
da República, estão sujeitos a perderem os seus 
mandatos eletivos pela prática de atos que não condizem 
com o exercício de suas funções.Assim, poderão perder o 
cargo em decorrência da extinção ou da cassação do 
mandato, situações previstas no art. 55 da Constituição 
Federal de 198835, in verbis: 

 
Art. 55 Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I. que infringir qualquer das proibições estabelecidas no 
artigo anterior; 

II. cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar; 

III. que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à 
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que 
pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

IV. que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V. quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos 

nesta Constituição; 
VI. que sofrer condenação criminal em sentença transitada 

em julgada. 
 
 

Extinção do mandato parlamentar 

O parlamentar pode perder o mandato eletivo pela 
simples ocorrência36 de três situações, elencadas nos 
incisos III, IV e V, do art. 55, da CF/88. O inciso III prevê a 
extinção do mandato eletivo na hipótese do parlamentar 
ausentar-se por mais de um terço das sessões ordinárias 
em cada sessão legislativa ordinária. Trata-se de uma 
perda que decorre de uma postura desinteressada e 
descompromissada com o exercício da função pública. 

Outra situação de extinção do mandato eletivo está 
nas hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos 
políticos. Verifica-se que a perda do mandato parlamentar 
dar-se-á pela ocorrência de um dos episódios do art. 15 
da Constituição Federal de 1988. Quais sejam, perda da 
nacionalidade brasileira, incapacidade civil absoluta, 
condenação criminal transitada em julgada (enquanto 
durarem os seus efeitos), recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta e improbidade administrativa. 

Ocorrerá, ainda, a perda do mandato eletivo, quando 
for determinada pela Justiça Eleitoral. São as situações 
em que corre no Juízo Eleitoral processo judicial para 
verificação de responsabilidade de parlamentar e que terá 
como conclusão a imposição da pena de perda do 
mandato eletivo. 

                                                 
35 “A Constituição de 1988 previu as hipóteses em que os parlamentares 
ficam sujeitos à perda do mandato, as quais não podem ser diminuídas 
nem ampliadas por ato legislativo” (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 894). 
36 O mesmo não ocorre nas últimas três hipóteses (não comparecimento à 
terça parte das sessões ordinárias de cada sessão legislativa, perda ou 
suspensão dos direitos políticos, determinação da Justiça Eleitoral), em 
que a atuação da Câmara ou do Senado, por meio da Mesa respectiva, é 
plenamente vinculada. Neste caso, segundo o § 3º do art. 55, a Mesa 
Diretora, de ofício ou por provocação de seus integrantes ou de partido 
político com representação no Congresso Nacional, tem sua atuação 
limitada a declarar a perda do mandato. Ou seja, configurando-se uma 
das três últimas hipóteses acima listadas, a Mesa obrigatoriamente 
anunciará a perda do mandato parlamentar (MOTTA, Sylvio; BARCHET, 
Gustavo. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, 
p. 637 grifo nosso). 
37 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 1112, grifo do autor. 
38 Conforme o § 2º do art. 55, nas três primeiras hipóteses (violação das 
incompatibilidades do art. 54, quebra do decoro parlamentar e condenação 
criminal por decisão transitada em julgado) caberá à Câmara dos 
Deputados ou ao Senado Federal, após pedido da Mesa respectiva ou de 

Essas constituem situações apresentadas pelo texto 
constitucional como determinantes para a extinção do 
mandato eletivo. Não se pode esquecer, ainda, das 
hipóteses de falecimento e de ausência do parlamentar, 
assim como, da hipótese de sua renúncia expressa ao 
exercício do mandato, que por conclusão lógica, também 
provocam a perda do cargo eletivo. 

Em todas essas ocorrências, há a necessidade de 
que a Casa Legislativa a qual pertença o parlamentar, faça 
a declaração da extinção do mandato eletivo. Essa 
declaração é feita pela Mesa da Casa, de ofício ou por 
provocação de qualquer de seus membros ou de partido 
político que tenha representação no Congresso Nacional. 
“Nesse caso, a decisão é meramente declaratória, porque 
visa, apenas, reconhecer uma situação óbvia que pereceu 
por alguns dos motivos constitucionalmente previstos37”. 

 
 

Cassação do mandato parlamentar 

A perda do mandato eletivo também pode ocorrer por 
cassação do mandato parlamentar. Trata-se de hipóteses 
em que haverá uma decisão38 da Casa Legislativa 
respectiva sobre a perda do mandato eletivo. Não basta a 
declaração de perda por parte da Mesa da Casa; é 
necessária a manifestação, ainda que secreta39, da Casa 
por meio da votação da maioria absoluta dos seus 
membros. 

Assim, cassação, segundo Bulos, “é o ato que decreta 
a perda do mandato pelo cometimento de uma falta 
funcional, tipificada em lei e sancionada por ela”40. Trata-
se, pois, de modalidade de perda do cargo diferente da 
extinção do mandato parlamentar que constitui, ainda 
segundo o referido autor, “ato ou fato que acarreta a perda 
do mandato, tornando a investidura inexistente, v.g., 
morte, renúncia, descomparecimento em sessões 
parlamentares, perda ou suspensão dos direitos 
políticos”41. 

As situações que poderão desencadear a instauração 
de processo administrativo para averiguação da 
responsabilidade do parlamentar estão previstas nos 
incisos I, II e VI da Constituição Federal de 1988, quais 
sejam, a infringência de qualquer das proibições do art. 54 
da CF/88, um procedimento incompatível com o decoro 
parlamentar e a condenação criminal transitada em 
julgado. 

A perda do mandato será decidida pelos próprios 
membros da Casa Legislativa à qual se encontra 
vinculado o parlamentar, dependendo, porém, da 

partido político representado no Congresso Nacional, decidir sobre a 
perda do mandato, sendo necessário para a perda o voto (secreto) da 
maioria absoluta dos membros da Casa, assegurada a ampla defesa. Fica 
claro que nessas hipóteses a Casa Legislativa tem discricionariedade 
para atuar. Ela efetivamente decide sobre a perda do mandato, 
podendo determiná-la ou não, conforme o voto de seus membros 
(MOTTA, Sylvio; BARCHET, Gustavo. Curso de direito constitucional. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 636, grifo nosso). Nesse mesmo sentido, 
tem-se o entendimento de Bulos que acredita que a perda por cassação 
decorre de uma “decisão constitutiva” (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 894, grifo do autor). 
39 “Conforme se percebe, a hipótese de perda do mandato, por falta de 
decoro parlamentar, por regra constitucional, deverá ser, nos termos do art. 
55, § 3º, por voto secreto. Não há como o regimento interno da Casa fazer 
a votação, para essas hipóteses, por voto aberto (o que seria o ideal em 
termos de democracia e transparência)” (LENZA, Pedro. Direito 
constitucional esquematizado. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 332).  
40 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 894. 
41 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 894. 
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provocação da respectiva Mesa ou de qualquer partido 
político com representação no Congresso Nacional e do 
voto da maioria absoluta da Casa. Vale ressaltar que, 
neste caso, a decisão proferida possui natureza 
constitutiva, uma vez que modifica o status jurídico 
existente. 

Note-se, então, que a perda do mandato eletivo por 
decorrência de uma cassação somente ocorrerá por 
decisão da Casa Legislativa, ou seja, não é suficiente a 
verificação ou o preenchimento de uma das situações 
elencadas nos incisos I, II e VI da CF/88; é necessário que 
seja decidida a perda do cargo pelo Congresso Nacional. 
Desse modo, ainda que presente uma situação que 
provoque a cassação do mandato eletivo, a perda 
somente ocorrerá caso a Casa assim decida. 

Verifica-se que a primeira hipótese de provocação de 
cassação do mandato parlamentar está relacionada à 
inobservância das vedações de conduta previstas no art. 
54 do texto constitucional. Há exigência, então, de que o 
descumprimento da regra constitucional deva ser 
averiguado por meio de processo administrativo, 
ressalvada a ampla defesa ao parlamentar. 

A segunda situação que permite que o mandato 
eletivo seja cassado é a conduta incompatível com o 
decoro parlamentar. Tal incompatibilidade deve ser 
declarada pela Comissão Parlamentar de Ética da Casa 
Legislativa. Note-se que a declaração da existência de 
fato que constitua “quebra” do decoro parlamentar pela 
referida Comissão não é suficiente para cassação do 
mandato eletivo. Tal efeito somente ocorrerá com a 
decisão da maioria absoluta da respectiva Casa. 

O próprio texto constitucional prevê um rol, 
meramente exemplificado, de condutas que configuram 
vício ao exercício da função parlamentar. É considerado 
procedimento incompatível com o decoro parlamentar o 
abuso das prerrogativas asseguradas aos congressistas e 
a percepção de vantagens indevidas. Tratam-se, apenas, 
de exemplos norteadores, pois são possíveis outras 
situações serem encontradas no Regimento Interno de 
Casa Legislativa. 

Em relação à cassação do mandato eletivo pela 
violação dos incisos I e II, do art. 55, da Constituição 
Federal de 1988, é importante ressaltar que a Lei das 
Inelegibilidades (LC 64/90 alterada pela LC 135/2010) 
estabelece uma outra conseqüência além da perda do 
cargo. Por previsão do art. 1º, inciso I, alínea b, da referida 
Lei, os membros do Congresso Nacional que tenham 
perdido o mandato eletivo por infringência dos incisos 
dantes referidos ficarão inelegíveis pelo restante do 
mandato e pelos oitos anos subseqüentes ao término da 
Legislatura. 

A última circunstância que pode levar à cassação do 
mandato eletivo do Parlamentar é a sua condenação 
criminal transitada em julgado. Nessa hipótese, a perda do 
cargo decorre de uma condenação criminal irrecorrível 
sofrida pelo Parlamentar na seara jurisdicional. Uma vez 
informada sobre a condenação, a Casa Legislativa 

                                                 
42 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 258. 
43 Sobre o tema, veja a seguinte lição: “Parlamentares federais, 
condenados criminalmente em sentenças transitadas em julgado, não têm 
os seus mandatos suspensos de modo automático. Aqui a regra genérica 
do art. 15, III, cede em face do preceito especial e excepcional do art. 55, 
VI e § 2º, da Carta Magna. [...] Como se pode observar, o congressista 
somente perderá o mandato mediante ato político-discricionário da 
respectiva Casa Legislativa a que pertencer, e não por ato judicial 
transitado em julgado. (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 699 e 700, grifo do autor). 

instaura processo administrativo para averiguação e 
decisão sobre a perda ou não do mandato eletivo. Esse 
processo depende da provocação da respectiva Mesa ou 
de qualquer partido político com representação no 
Congresso Nacional. 

Nesse momento, pode-se verificar uma situação um 
tanto quanto contraditória: poderá um Parlamentar, ainda 
que condenado criminalmente pelo Poder Judiciário, ser 
absolvido pela Casa Legislativa e não ter o seu mandato 
eletivo cassado; fato que lhe permitirá exercer a função 
pública para a qual foi eleito. Essa aparente contradição 
apresenta-se atualmente objeto de divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais. 

Segundo Moraes42, essa possibilidade ocorre em 
razão de um tratamento especial e excepcional conferido, 
pela Constituição Federal de 1988, aos parlamentares 
federais, que os submete a uma proteção da Casa 
Legislativa a qual se vincula, contra qualquer ingerência 
dos demais poderes. 

 
A partir dessa análise, percebe-se que a razão de 
existência do art. 55, inciso VI, e § 2º, da Constituição 
Federal é de garantir ao Congresso Nacional a 
durabilidade dos mandatos de seus membros (deputados 
federais e senadores da República), com a finalidade de 
preservar a independência do Legislativo perante os 
demais poderes, tendo sua extensão delimitada, tão-
somente, aos próprios parlamentares federais, por 
expressa e taxativa previsão constitucional. Trata-se, 
pois, de uma norma constitucional especial e excepcional 
em relação à previsão genérica do art. 15, inciso III. 
 

Verifica-se, pois, segundo tal entendimento, que a 
regra genérica do art. 15, inciso III, da CF/88, não será 
aqui aplicada, pois prevalece a norma especial e 
excepcional do art. 55, VI, do mesmo texto constitucional. 
Ainda que haja uma condenação criminal transitada em 
julgado, esta não se apresenta suficiente para suspender 
o exercício dos direitos políticos do parlamentar federal e 
para impor a penalidade de perda do cargo eletivo, pois 
esta deve ser decidida pela Casa Legislativa43. 

Desse modo, caso a Casa Legislativa tenha decidido 
pela não cassação do mandato eletivo, o parlamentar não 
será automaticamente afastado de suas funções, pois 
ainda se encontrará no pleno gozo dos seus direitos 
políticos, necessitando para tanto de uma decisão da 
Casa Legislativa, decisão essa, tomada por maioria 
absoluta e de forma secreta, sobre a perda do 
cargo44.Ainda sobre o tema, Moraes complementa: 
 

Dessa forma, em relação aos Congressistas condenados 
criminalmente, com trânsito em julgado, não será 
automática a perda do mandato, pois a própria 
Constituição, estabelecendo que “a perda será decidida”, 
exigiu a ocorrência de um ato político e discricionário da 
respectiva Casa Legislativa Federal, absolutamente 
independente da decisão judicial45. 

Desse modo, em síntese, verifica-se que o art. 15, 
inciso III, estabelece a perda ou suspensão dos direitos 

44 “Diversa, porém, é a hipótese em relação aos parlamentares municipais 
ou detentores de mandatos no âmbito do Poder Executivo, uma vez que a 
Constituição Federal não os excepcionou da total incidência do referido 
inciso III, do art. 15, não havendo, portanto, em relação aos vereadores, 
presidente, governadores e prefeitos, o que justifique o afastamento da 
regra geral aplicável na hipótese de suspensão dos direitos políticos, qual 
seja, imediata cessação do exercício do mandato” (MORAES, Alexandre 
de. Direito constitucional. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 259). 
45 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 258, grifo do autor. 
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políticos como efeito automático de toda condenação 
penal transitada em julgado, enquanto que, por outro lado, 
o art. 55, inciso VI, prevê que o parlamentar perderá seu 
mandato em decorrência de condenação criminal 
transitada em julgado. 

Sendo certo que o §2º, do referido artigo, determina 
que a perda fique condicionada à deliberação política das 
Casas Legislativas. Então, o §2º retirou a aplicação 
automática da norma do inciso VI, do art.55, subtraindo, 
no caso de réus parlamentares, a imediata perda do 
mandato em decorrência da suspensão dos direitos 
políticos por sentença judicial condenatória. 

Opondo-se46a esse entendimento, temos algumas 
decisões da Segunda e da Primeira Turmas do Supremo 
Tribunal Federal, datadas respectivamente de 1996 e de 
2004, que se manifestam no sentido do cumprimento 
imediato da pena privativa de liberdade, decorrente da 
sentença condenatória transitada em julgado. Além de 
entenderem, outrossim, pela privação temporária dos 
direitos políticos e pela perda automática do mandato 
eletivo: 

 
A reiteração de embargos de declaração, sem que se 
registre qualquer dos pressupostos legais de 
embargabilidade, reveste- se de caráter abusivo e 
evidencia o intuito protelatório que anima a conduta 
processual da parte recorrente. O propósito revelado  
pelo  embargante,  de  impedir  a  consumação  do trânsito 
em julgado de decisão penal condenatória, valendo-se, 
para esse efeito, da utilização sucessiva e 
procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, 
constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento 
processual da parte recorrente e que autoriza, em 
consequência, o imediato cumprimento do acórdão 
emanado do tribunal a quo, viabilizando, desde logo, 
tanto  a  execução  da  pena  privativa  de  liberdade,  
quanto a privação temporária dos direitos políticos 
do sentenciado (CF, art. 15, III), inclusive a perda do 
mandato eletivo por este titularizado. (BRASIL. AI 
177.313 AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 5-11-1996, Segunda Turma, DJ de 14-11-
1996, grifo nosso). 

À incidência da regra do art. 15, III, da Constituição, sobre 
os condenados na sua vigência, não cabe opor a 
circunstância de ser o fato criminoso anterior à 
promulgação dela  a  fim  de invocar a  garantia da 
irretroatividade da lei penal mais severa: cuidando-se de 
norma originária da Constituição, obviamente não lhe são 
oponíveis as limitações materiais que nela se impuseram 
ao poder de reforma constitucional. Da suspensão de 
direitos políticos – efeito da condenação criminal 
transitada em julgado, ressalvada a hipótese 
excepcional do art. 55, § 2º, da Constituição, resulta 
por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo 
do agente político. (BRASIL. RE 418.876, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, julgamento em 30-3-2004, Primeira 
Turma, DJ de 4-6-2004). 
 

Segundo referidos julgamentos, o poder deferido pela 
CF/88, à Casa Legislativa respectiva, de decidir sobre a 
perda do mandato parlamentar, deverá ser interpretado 
em conjunto com o art. 92, inciso I, do Código Penal, onde 
fica estabelecido que a perda do mandato parlamentar é 
uma decorrência imediata da sentença penal 
condenatória transitada em julgado, desde que 
expressamente motivada. In verbis: 

 
Artigo 92 — São também efeitos da condenação: 

                                                 
46 GOMES, Luiz Flávio. A polêmica da perda do mandato é por excesso 
de regras. Disponível em: 

I. a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo 
igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com 
abuso de poder ou violação de dever para com a 
Administração Pública; 
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por 
tempo superior a quatro anos nos demais casos. 
 
 

Sobre o tema, vale destacar algumas decisões do 
Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, 
respectivamente: 

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM 
JULGADO. INELEGIBILIDADE. ART. 15, III, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Hipótese em que o 
candidato a deputado estadual foi condenado por 
sentença com trânsito em julgado. Patente a sua 
inelegibilidade em face da auto-aplicabilidade do art. 
15, III, da Carta Magna, sendo irrelevante a ausência de 
decisão constitutiva da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, prevista no art. 55 da Constituição 
Federal.(RESPE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 
20012 - porto velho/RO.  Acórdão nº 20012 de 19/09/2002. 
Relator(a) Min. JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE. 
Relator(a) designado(a) Min. ELLEN GRACIE 
NORTHFLEET. Publicação: PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 20/09/2002. RJTSE - Revista de 
Jurisprudência do TSE, Volume 13, Tomo 4, Página 353, 
grifo nosso). 

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. 
CONSTITUCIONAL. PERDA DE MANDATO 
PARLAMENTAR. SUSPENSÃO E PERDA DOS DIREITOS 
POLÍTICOS. 1. A perda do mandato parlamentar, no caso 
em pauta, deriva do preceito constitucional que impõe a 
suspensão ou a cassação dos direitos políticos. 2. Questão 
de ordem resolvida no sentido de que, determinada a 
suspensão dos direitos políticos, a suspensão ou a 
perda do cargo são medidas decorrentes do julgado e 
imediatamente exequíveis após o trânsito em julgado 
da condenação criminal, sendo desimportante para a 
conclusão o exercício ou não de cargo eletivo no momento 
do julgamento. Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o 
Ministro Marco Aurélio, resolveu a questão de ordem no 
sentido de que, determinada a cassação dos direitos 
políticos, tanto a suspensão quanto a perda do cargo 
são medidas decorrentes e imediatamente exeqüíveis 
após otrânsito em julgado da condenação criminal, 
sendo desimportante para a conclusão o exercício ou não 
de cargo eletivo no momento do julgamento, nos termos do 
voto da Relatora. Votou o Presidente, Ministro Joaquim 
Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 
Mello. Plenário, 26.06.2013. (AP396QO/RO-RONDÔNIA. 
QUESTÃODEORDEMNAAÇÃOPENAL. Relator(a): Min. 
CÁRMEN LÚCIA. Julgamento:  26/06/2013. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. Publicação. PUBLIC 04-10-2013. 
Parte(s): AUTOR(A/S)(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA. PROC.(A/S)(ES): 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA. RÉU(É)(S): NATAN DONADON. ADV.(A/S): 
BRUNO RODRIGUES. ADV.(A/S): MAURÍCIO 
CORRÊA.ADV.(A/S):MAURO MACHADO CHAIBEN, grifo 
nosso). 

A aplicação combinada dos art.92, inciso I, art.15, 
inciso III e art.55, IV e §3º, da CF/88, não interpreta o texto 
constitucional a partir de leis infraconstitucionais, não 
infringe a hierarquia normativa, portanto. O que se 
pretende, com essa interpretação, é conciliar a 
coexistência das normas constitucionais do art.15, inciso 
III, art.55, incisos IV e VI e da norma legal do art.92, inciso 

<http://www.conjur.com.br/2012-dez-03/luiz-flavio-gomes-polemica-perda-
mandado-excesso-regras>. Acesso em: 07 mar. 2013. 
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I, do Código Penal, permitindo que todas tenham eficácia. 
O art.92, inciso I, do Código Penal não pode ter sua 
validade denegada pela aplicação de uma norma 
constitucional, posto que não foi declarada a sua 
inconstitucionalidade.47 

Essas foram as considerações a respeito das diversas 
formas de perda do mandato eletivo, tanto do Presidente 
da República, como dos Parlamentares Federais, 
elencadas no texto constitucional de 1988. Trata-se de 
uma relação das situações de perda do mandato eletivo, 
que se apresenta taxativa, uma vez que geram a privação 
de direitos e de garantias fundamentais. 

 
 

CONCLUSÃO 

Não restam dúvidas de que a soberania, expressão 
máxima da vontade política dentro de um Estado, tem 
como titular o povo. Tal poder político pode ser exercido 
pelo seu próprio titular, caracterizando, assim, a 
democracia direta; como poder ser realizado por meio de 
um corpo de intermediários, devidamente eleito para esse 
fim. Os delegatários do poder têm o compromisso ético-
político de exercer o múnus público segundo a vontade e 
os anseios sociais. 

A maior parte dos Estados modernos, de grande 
extensão territorial e de alta complexidade político-social, 
fez a opção pela democracia indireta, também chamada 
de representativa. Assim, as decisões estatais são 
tomadas por representantes políticos, que agem de forma 
autônoma e livre, porém de acordo com o ideário 
partidário e, acima de tudo, segundo os anseios sociais. 

A ocupação dos cargos públicos se faz por meio do 
exercício do mandato eletivo. Resta saber, contudo, quem 
detém a sua titularidade. Três visões contrapõem-se na 
tentativa de definir o titular do mandato eletivo: aquela que 
defende o povo como o único titular, a que entende ser o 
próprio representante político o detentor do mandato, e, 
por fim, a que compreende a titularidade do mandato com 
o partido político. 

O sistema constitucional brasileiro divide-se entre os 
dois últimos entendimentos. Ora apresenta o mandato 
representativo como base da democracia representativa 
brasileira, como pode ser corroborado no parágrafo único, 
do art. 1º; ora estabelece a filiação partidária e a 
autonomia estatutária dos Partidos Políticos como 
determinantes ao exercício de um cargo eletivo, que pode 
ser vislumbrado, respectivamente, no art. 14, § 3º, inciso 
V, e no art. 17, § 1º. 

Dessa forma, entende-se que o representante, no 
exercício do mandato eletivo, deve manter-se atento às 
questões sociais, sendo o veículo de propagação, de 
respeito e de execução das diretrizes e dos programas de 
ação do Partido Político pelo qual se elegeu. Agindo 
segundo esses ditames, o agente político estará sendo fiel 
não somente ao seu partido, ou aos seus eleitores, mas, 
estará, acima de tudo, sendo fiel a quem lhe conferiu o 
exercício desse poder, o verdadeiro titular do poder, o 
povo. 

Assim, movidas por esse ideário, as ações exercidas 
pelo representante político estarão protegidas pelo regular 
exercício do seu mandato eletivo. Contudo, quando suas 
ações não coadunam com o legítimo processo de 
representação, seu mandato começa a ser questionado, 

                                                 
47 Maíra Roriz Boshoff, Perda de Mandato Parlamentar em decorrência 
de condenação criminal transitada em julgado. Artigo Científico 

surgindo um extenso rol de circunstâncias 
desencadeadoras da perda do cargo eletivo. 

Nesse contexto, a perda do mandato eletivo não 
representa apenas a “demissão” de um servidor público, 
mas, acima de tudo, significa o rompimento da 
legitimidade conferida ao mandato eletivo. Com esse 
frequente descompromisso em relação ao munus público, 
o representante político não só fere a confiança 
depositada, pelo eleitor, nas suas propostas e ações 
públicas, mas também promove, cada vez mais, um 
descrédito no próprio regime democrático brasileiro. 
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Lei Maria da Penha: a aplicabilidade e a efetividade à luz de suas 
condições institucionais por meio das redes de atendimento 
 

HAIDU Tabata E1; MONTEIRO Nelma G2 

 
RESUMO 

Os direitos na esfera pública devem ultrapassar os muros das relações cotidianas. O direito é estendido a todos/as cidadãos/ãs, obtendo a 
estes/estas todas as obrigações e garantias fundamentadas pelo Estado, a democracia deve ser compatível a todos/as. É baseando-nos nesse 
pensamento que gostaríamos de tratar esse artigo: a “Lei Maria da Penha” como um reflexo do direito em equilibrar a igualdade (de forma material) 
das mulheres, ao entender-se tal lei como uma ação positiva do Estado Democrático de Direito, implementada no Brasil para a tutela do gênero 
feminino, em que pese sua justificativa pela situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em que se encontram as mulheres vítimas da violência 
doméstica e familiar. 
Palavras chave: Violência contra mulher, Lei Maria da Penha, redes de atendimento. 
 

INTRODUÇÃO1 

 
A intimidade implica uma total democratização do 
domínio interpessoal, de uma maneira 
plenamentecompatível com a democracia na esfera 
pública”(GIDDENS, Anthony). 

A frase citada nos remete a uma contradição existente 
nas relações familiares, a qual os direitos na esfera pública 
devem ultrapassar os muros das relações cotidianas. O 
direito é estendido a todos/as cidadãos/ãs, obtendo a 
estes/estas todas as obrigações e garantias 
fundamentadas pelo Estado, ou seja, a democracia deve 
ser compatível a todos/as. E é baseando-se nesse 
pensamento que gostaríamos de tratar esse artigo: a “Lei 
Maria da Penha” como um reflexo do direito em equilibrar 
a igualdade (de forma material) das mulheres, ao entender-
se essa lei como uma ação positiva do Estado Democrático 
de Direito, implementada no Brasil para a tutela do gênero 
feminino, em que pese sua justificativa pela situação de 
vulnerabilidade e hipossuficiência em que se encontram as 
mulheres vítimas da violência doméstica e familiar. 

Embora ainda existam certos silêncios a cerca da 
violência doméstica, muitos foram rompidos, e os 
mecanismos da “Lei Maria da Penha” ajudaram nesse 
processo, no sentido de punir e oferecer uma real garantia 
a essas mulheres vitimadas pela violência doméstica.  
Esse artigo pretende mostrar como são os funcionamentos 
desses mecanismos que a lei prevê – a rede de 
atendimento – se são aplicados ou não no Município de 
Vila Velha, objetiva-se, então, verificar e analisar a 
aplicabilidade e efetividade da lei pelas redes de 
atendimento. No entanto, é necessário entendermos 
melhor que a violência contra as mulheres não consiste em 
um fenômeno recente, mas que esteve presente em vários 
contextos da História do Brasil. 

Esse artigo foi resultado da pesquisa bibliográfica, por 
meio das referências de vários teóricos e estudiosos da 
temática e da análise da legislação pertinente, sobretudo a 
Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha. Outro instrumento de 
análise utilizado foi a pesquisa em campo, por meio de 
entrevistas e coletas de dados com as instituições e seus 
gestores que compuseram a rede de atendimento e 
proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, 
na cidade de Vila Velha.  

 

                                                 
1. Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Novo 
Milênio, Vila Velha ES 
2.  Professora doutora e docente do Curso de Direito da Faculdade Novo 

Molênio, Vila Velha ES. Email: nel22monteiro@gmail.com 

A (in) visibilidade da mulher: Uma luta por equidade de 
gênero 

A luta das mulheres em busca do direito de 
participação no meio público perpassou por diversos 
períodos da história do Brasil. Uma democracia pautada 
em uma sociedade patriarcal, culturalmente machista, 
engendrou, não só nos domínios privados como no público, 
a figura da mulher: submissa, como provedora do lar com 
papel limitado à reprodução, a sua manutenção e à 
educação das/os filhas/os, inserida, assim, em uma 
sociedade na qual respeito e obediência deveriam ser 
prestados ao varão.  

A representatividade do espaço doméstico como lugar 
de submissão e desconsideração da mulher como 
sujeito de direitos e obrigações na órbita relacional é 
fortemente assegurado pela delimitação do ambiente 
privado como local de exercício arbitrário de poder que 
leva à dominação, pois considera o meio intrafamiliar 
como incapaz de construir compartilhadamente as 
decisões realçando a ideologia da dominação social. 
(LIMA e FRANCO, p. 29).  

É nesse contexto hostil que floresce no Brasil 
republicano um movimento feminista pautado na 
emancipação dos direitos das mulheres, a serem 
reconhecidas como cidadãs, parte integrante da sociedade 
brasileira. Em um segundo momento, já na década de 
1970, a luta desse movimento abarcou um campo maior 
além do político. Depois da conquista do voto feminino, 
pelo sufrágio universal, as necessidades elevaram-se às 
reivindicações relativas aos direitos civis, sexuais, 
reprodutivos, econômicos e sociais. A inserção da mulher 
no mercado de trabalho foi uma enorme conquista 
econômica e social, bem como todos os avanços nas 
legislações, como a lei do divórcio de 1977. Mas, o que se 
pretende chamar a atenção é que ao mesmo tempo em que 
a sociedade avançou no âmbito das conquistas da mulher 
no mercado de trabalho, não avançou de tal forma nas 
relações cotidianas; a cultura é um processo longo e de 
transformação lenta e não acompanha as reformas 
constitucionais. Entretanto, apesar de ter conquistado essa 
inserção no meio público, a mulher ainda enfrentava 
barreiras preconceituosas na esfera privada:  

[...] o espaço privado não como espaço da privacidade 
e da intimidade, mas como um lugar de privação. Estar 
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circunscrito ao espaço privado é estar privado da 
relação com os outros pela palavra e pela ação na 
construção e nas decisões concernentes ao mundo 
comum, isto é, à existência política. (CHAUÍ; CARDOSO 
e PAOLI, 1985, p.33). 

Tais barreiras, assim se apresentam devido à 
persistência da naturalização da submissão feminina, dos 
preconceitos e da desigualdade, como bem é citado no 
documento da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres: 

[...] para reforçar a interiorização e fragilização das 
mulheres, na família, na escola, no trabalho, nas igrejas, 
nos governos e nos espaços de poder. A 
desnaturalização da desigualdade de gênero requer 
vontade política, mobilização da sociedade, educação, 
além de mudanças efetivas na legislação e ações 
afirmativas no mundo do trabalho. (BRASIL, p.64, 2010) 

O rompimento do silêncio: a busca pelo reconhecimento 

Decididas a brigarem por um basta ao silêncio dito 
sobre a violência contra a mulher, em meados da década 
de 1970, o movimento de mulheres, feministas e 
movimentos sociais ligados à causa, exigiam uma 
implementação de políticas públicas e medidas protetivas 
a essas vítimas de violências. Esse movimento significou 
um basta à impunidade de agressores, os quais se 
pautavam na “legítima defesa da honra” para justificarem 
suas agressões. A partir de então, tivemos um longo 
caminho a ser percorrido para que de fato se conseguisse 
uma conquista efetiva da criação de uma lei que retirasse 
a mulher dessa marginalidade jurídica, a qual estava 
inserida ao longo de nossa história. 

Um marco importante no que se refere à luta contra a 
erradicação, punição e prevenção à violência contra a 
mulher no Brasil, foi a assinatura da “Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher” (CEDAW) 2 , aprovada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 1979. A Convenção é o primeiro 
instrumento internacional de direitos humanos voltados, 
especialmente, para a proteção das mulheres, e tem por 
objetivo promover a igualdade entre gêneros e a não-
discriminação contra as mulheres. O artigo 1° considera 
discriminação contra a mulher “toda a distinção, exclusão 
ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou 
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado 
civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 
políticos, econômicos, social, cultural e civil ou em qualquer 
outro campo”. Tal tratado foi um passo de suma 
importância para a luta das mulheres em favor da 
igualdade, uma vez que, a partir disso, surgiram políticas 
públicas de sensibilização e combate à violência contra as 
mulheres, como a criação das Delegacias Especializadas 
no Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência 
(DEAMs), como também o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM). 

O CNDM, junto aos movimentos de mulheres, teve 
fundamental importância para garantir na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 a igualdade entre 
homens e mulheres, como ficou explicitado no inciso I do 
artigo 5°: “Homens e Mulheres são iguais em direitos e 
obrigações”; e a inclusão do parágrafo 8° no artigo 226: “O 

                                                 
2 “CommitteeontheEliminationofDiscriminationagainstWomen”.  

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para 
coibir a violência no âmbito de suas relações”. Como bem 
exemplifica a Excelentíssima Juíza de Direito Doutora 
Ilacea 

[...] a mulher não tinha direitos, era igual a silvícola, não 
tinha direito a nada. Em 1932 ela pôde votar. Depois 
veio adiante aquela lei de 1960 ou de 1964, não me 
recordo bem, em que o filho adulterino podia ser 
registrado em testamento fechado, aí depois veio o 
estatuto da mulher casada. Igual ao divórcio que chegou 
para aquele fantasma da desquitada, onde as mulheres 
desquitadas eram como prostitutas e o único 
instrumento que tinha para desvincular o direito de 
fidelidade era o desquite, eles faziam o que? Separavam 
os bens e perdia o direito de fidelidade e a partir daí, do 
desquite, ela podia arrumar outro homem que não era 
adultério, porque adultério também era crime, isso em 
1977. Então foi mudando. [...] 3 

O artigo 5°, inciso I da CF/88, dessa forma, foi um 
marco muito expressivo na história jurídica da mulher, pois, 
foi a partir de sua criação que foi garantida em lei a 
igualdade entre homens e mulheres; ou seja, a mulher 
passaria, a partir desse momento, a ter a sua 
independência jurídica.  

No entanto, não desapareceu a dicotomia em que 
dividia a mulher alforriada juridicamente da administradora 
do lar, esta, submissa ao seu companheiro, lar este onde 
se perpassa quase toda a violência sofrida pela mulher, 
que devia se ater ao papel de obediente, passiva, 
subordinada e sensível.  

Na lei há a garantia de igualdade de direitos, porém, 
no cotidiano familiar, o que se percebe é a permanência da 
inércia dos tempos arcaicos em que a cultura machista, 
que é influenciada por várias instâncias de poder que 
promovem um aculturamento, como a escola, a igreja, a 
família e a própria sociedade, e, nesse sentido, legitimam 
o sistema patriarcal, dita as regras de convivência privada, 
na medida em que é naturalizada nessas instituições.  

É nesse contexto que se dá a violência de gênero, em 
que a mulher é vítima de seus companheiros, sem uma 
legislação que corresponda de forma satisfatória à 
realidade. Foi somente diante de um caso de comoção 
nacional, e que, posteriormente, ganhou visibilidade 
internacional, sobre o caso de uma Maria, que se lutou por 
outras “Marias”, o caso de Maria da Penha Fernandes, uma 
farmacêutica cruelmente espancada pelo marido ao longo 
de seis anos de casamento, que houve um avanço de fato 
nessa realidade.  

Maria da Penha foi vítima de tentativa de homicídio por 
parte do companheiro em duas ocasiões. Na primeira vez, 
o ferimento com arma de fogo a deixou paraplégica e, no 
segundo momento, o agressor utilizou a eletrocussão. 
Somente após essa última agressão, Maria da Penha 
encorajou-se a denunciá-lo. O agressor só foi punido após 
vários anos de julgamento, permanecendo preso em 
regime fechado por apenas dois anos. Esse desfecho 
revoltou a vítima e a sociedade civil, os quais clamavam 
por uma resposta do poder público, uma vez que este caso 
obteve repercussão em nível internacional. Diante de tal 
pressão, o ex-presidente da República do Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Maria da Penha, a 

3 Entrevista concedida a Christina Pazitto Serra Passamani, que se encontra 
nos anexos. 
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qual fora decretada pelo Congresso Nacional no ano de 
2006. 

 
A Lei Maria da Penha 11.340/2006 

A lei 11.340/2006, conhecida popularmente como Lei 
Maria da Penha, nasce em um cenário de necessidade de 
uma resposta do Estado às adequações e necessidades 
da sociedade no que diz respeito à violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Essa criação se deve ao fato de 
que a lei 9.099/95, que criou os Juizados Especiais 
Criminais (JECRIMs), com intuito de dar celeridade 
processual, considerava como de menor potencial ofensivo 
os crimes com penas de até 2 (dois) anos, e todas as 
contravenções penais. Nesse caso, a prisão em flagrante 
era substituída pelo termo circunstanciado, a violência 
contra mulheres por ser, na maioria das vezes, de lesão 
corporal leve, de crime de ameaça, de injúria, de calúnia 
com penas de até 2 (dois) anos, eram encaminhadas para 
os JECRIMs, os quais descaracterizavam a complexidade 
que engendra a violência doméstica e familiar, como bem 
coloca Lima e Franco “Não se pode tratar da mesma 
maneira um delito praticado por um estranho e o mesmo 
delito praticado por alguém de estreita convivência com a 
vítima, como é o caso de maridos e companheiros que 
agridem suas esposas, companheiras.” (p. 68). 

O delito praticado por um estranho, raramente voltará 
acontecer; já o delito praticado com quem a vítima tem 
estreita convivência, tanto pode reincidir, como elevar-se a 
graus mais complexos e irreversíveis, como homicídios de 
mulheres vítimas de violências domésticas, as quais que, 
quando acionaram ajuda, estiveram diante da impunidade 
do agressor. À lei 9.099/95, acima citada, não cabia prisão 
em flagrante, concessões de substituições de penas por 
cestas básicas, assegurando a impunidade do agressor, 
dentre outros fatores. Dessa forma, mediante a 
complexibilidade da violência doméstica, não cabia ser 
julgada junto aos juizados especiais, necessitando a 
atenção do legislador para a sua especificidade. 

A lei Maria da Penha traz muitas inovações legislativas 
e de caráter social, bem como mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar; além disso, tipifica 
e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Entende-se como violência doméstica e familiar o que se 
configura no artigo 5° desta lei “[...] Configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial”. 

A lei vem para assegurar que haja punibilidade ao 
agressor e que as vítimas de violência doméstica e familiar 
tenham um tratamento especializado, como também veda 
a prestação da pena pecuniária e de cestas básicas. 
Assegura a igualdade de gênero, reafirma o direito da 
mulher como parte dos direitos humanos, e proporciona à 
mulher o direito de se inserir em qualquer meio. 

Nosso intuito não é esgotar a Lei Maria da Penha, 
todavia, é mostrar os mecanismos que a lei assegura para 
o rompimento desse pacto de opressão que é favorecido 
no espaço privado e torna possível, assim, a sua 
publicização e, por consequência, o exercício da cidadania 
com a violação do que a literatura intitula de “conspiração 
do silêncio”, como nos diz Silva “[...] é um fenômeno que 
faz com que um fato que possa comprometer a imagem da 
instituição familiar não seja tornado público” (1992, p.78). 

                                                 
4 Disponível em www.institutosangari.org.br. 

Assim, a importância da iniciativa da mulher em 
promover a sua denúncia e romper com o silêncio 
institucionalizado no espaço privado constitui-se um dos 
primeiros passos para a sua superação, “com a denúncia 
feita pela mulher em uma delegacia policial, a violência 
específica de qual é vítima deixa de ser um fenômeno 
invisível, ela passa a ser considerada uma questão pública, 
um fato político”. (SILVA, 1992, p. 78). 

A violência doméstica atinge a mulher de maneira 
desproporcional simplesmente pelo fato de ser mulher. 
Trata-se de questão cultural impregnada em toda a 
sociedade brasileira, não distinguindo classe social, 
econômica ou nível de educação. A diferença é que a 
mulher em melhor situação econômica que sofre violência 
tem mais condição de superar o ciclo. A falta de 
independência financeira e a desinformação sobre seus 
direitos são obstáculos vivenciados pelas mulheres pobres, 
o que aumentam a dificuldade de saírem do ciclo de 
violência. Daí a necessidade de uma postura ainda mais 
ativa do poder público nestes casos, oferecendo um 
suporte maior à mulher. 

 
Aplicabilidade da Lei N ° 11.340/2006 em Vila Velha-ES 

O Espírito Santo está situado em um ranking nada 
satisfatório em relação à questão das agressões às 
mulheres. De acordo com o Mapa da Violência, elaborado 
pelo Instituto Sangari 4  e pelo Ministério da Justiça, o 
Espírito Santo ocupa o primeiro lugar em assassinatos de 
mulheres no país: a taxa de homicídios é de 9,4 por grupo 
de 100 mil mulheres. Entre 87 países, o Brasil ocupa a 
sétima posição, com 4,4 assassinatos por 100 mil. O 
município de Vila Velha em um grupo de 100 municípios 
brasileiros que mais ocorrem homicídios de mulheres 
ocupa a 29° colocação, com taxa de 12,5 de 215.440 da 
população feminina, Vitória ocupa o primeiro lugar dessa 
amostragem. De acordo com denúncias feitas pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), há negligência 
na proteção à mulher “a Omissão do poder público na 
proteção de mulheres ameaçadas de agressão foi o tema 
principal da audiência feita sexta-feira na Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo pela comissão parlamentar de 
inquérito mista (CPI) que investiga a violência contra a 
mulher.” 

O município de Vila Velha, no compromisso de aplicar 
a Lei Maria da Penha para punir, prevenir e erradicar a 
violência doméstica e familiar disseminada contra a mulher, 
abarca os mecanismos de uma rede de proteção para dar 
efetividade a essa lei, tais são as instituições envolvidas: a 
Delegacia Especializada no Atendimento à mulher 
(DEAM), a 5º Vara Criminal - Vara Especializada em 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o Centro 
de Referência Especializada da Assistência Social 
(CREAS), toda essa rede está localizada na região da 
Prainha no município de Vila Velha. Para entendermos 
melhor como funciona essa rede de proteção voltada para 
as mulheres vitimizadas pela violência doméstica, 
falaremos melhor das atribuições de cada um e como está 
o índice da violência em questão no município.  

 

Redes de Atendimento e proteção: a realidade de Vila 
Velha-ES 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher (DEAMs) compõem a estrutura da Polícia Civil, 
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devendo realizar ações de prevenção, apuração, 
investigação e enquadramento legal. Entre as ações, cabe 
citar: registro de Boletim de Ocorrência e do termo de 
representação; solicitação ao juiz das medidas protetivas 
de urgência, nos casos de violência doméstica contra as 
mulheres. No estado do Espírito Santo, a primeira 
delegacia dessa categoria fora criada em Outubro de 1985. 
Atualmente, contamos com 10 (dez) unidades localizadas 
nos municípios de Vila Velha; Vitória; Colatina; Guarapari; 
Cariacica; São Matheus; Aracruz; Cachoeiro de Itapemirim; 
Linhares e Serra. 

A DEAM é onde ocorre o contato inicial com a vítima, 
quando ela parte para prestar a denúncia, onde é feita uma 
triagem, sendo de responsabilidade das autoridades 
policiais informá-la sobre a lei, garantir proteção policial 
quando preciso, fazer  encaminhamento a assistências 
jurídicas, sociais, psicológicas, dentre outras atribuições 
contidas no capítulo III da lei em questão. Na DEAM de Vila 
Velha, fizemos um levantamento em alguns boletins do ano 
de 2011, nos quais foram pesquisados 40 boletins de 
meses aleatórios, onde analisamos os tipos de 
daagressões registradas e os procedimentos 
encaminhados. Tivemos seguinte o resultado: 

 
 

 
Figura 1: Distribuição percentual das agressões  registradas em 40 boletins 
na DEAM  de vila Velha do ano de 2011. 
 
 

Às vezes, em uma ocorrência eram identificadas mais 
de uma agressão, podemos ver que as agressões físicas 
não são muito diferentes das pesquisas em âmbito 
nacional, que estão no ranking da amostra. Dessas 
agressões, 35% são psicológicas, o que demonstra a 
busca de um rompimento do silêncio, isto é, as mulheres 
estão levando para o meio público, o que caracteriza como 
uma medida preventiva, como também os crimes de 
ameaças, quando a ameaça é de morte, ocasiona um 
transtorno mental na vítima imensurável. Ao mapear os 
boletins, foi possível observar que as vítimas são oriundas 
de todos os segmentos sociais, níveis de escolaridade e 
idade. Os indicados como agressores vão desde 
marido/companheiros a colegas de trabalho ou familiares, 
tanto do sexo feminino quanto do masculino. Os fatores 
fundamentais que desencadeiam a violência que chega à 
DEAM são o alcoolismo, as drogas, o ciúme, o 
desemprego, a pobreza e as demais desestruturas 
familiares. Após prestarem a denúncia,foram observados 
os seguintes procedimentos: 

 

                                                 
5 Entrevista concedida a Tabata Engelhardt Haidu em 17/04/2012, que se 
encontra nos anexos. 

 

 
Figura 2: distribuição percentual dos procedimentos observados 

 
 

Para entendermos melhor os mecanismos e as 
instituições que ligam a rede, vamos falar de cada uma. 
Constatamos que 34% dos encaminhamentos são 
direcionados ao CREAS, que atualmente localiza-se atrás 
da delegacia, uma vez que foi extinto o CREAS Mulher da 
cidade de Vila Velha. Para o CREAS são encaminhadas as 
mulheres que estão em estado de abalo emocional, efeito 
de drogas, com certa desestruturação familiar. No entanto, 
podemos observar com a pesquisa é que esse 
encaminhamento, muitas vezes, é feito com o intuito de 
tratamento psicológico, não sendo este o papel prestado 
pelo CREAS, nota-se aí uma falha no entendimento efetivo 
da rede, quem nos coloca tal questão é a psicóloga Eliane 
Bonorino5, “[...] O que fazemos aqui é o encaminhamento, 
quando ela apresenta algum transtorno coisas do tipo, mas 
não fazemos o tratamento aqui, o encaminhamento é para 
a Saúde.” Pois, o papel da psicóloga no CREAS é de traçar 
o perfil da vítima e de sua família em conjunto com a 
assistente social, providenciar o devido tratamento 
psicológico e assistência social quando necessário, até que 
esteja preparada para reintegrar na comunidade. Esse 
tratamento não é feito no Centro, é encaminhado à Saúde, 
a qual, também integra a rede de atendimento. Porém, no 
sistema de Saúde pública não há um tratamento 
especializado, priorizado para essas mulheres, nesse 
sentido, o fio de ligação da rede por vezes acaba se 
perdendo pela deficiência do sistema. No CREAS há 
também a assistência jurídica de um advogado, o qual 
orienta e esclarece sobre os direitos do cidadão, da mulher, 
e da criança e do adolescente, bem como a 
responsabilização do agressor, encaminhando cada caso 
aos órgãos competentes. Para que se efetue a 
aplicabilidade, quando necessária, das medidas protetivas 
e medidas protetivas de urgência (MPU), conforme o artigo 
19 da lei Maria da Penha que diz “As medidas protetivas de 
urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento 
do Ministério Público ou a pedido da ofendida”, mais uma 
vez, a psicóloga Bonorino nos esclarece sobre a 
importância dessas medidas, de como é a maneira que 
psicologicamente elas têm atuado tanto nas mulheres 
quanto nos agressores; assim, ela complementa:  

[...] Eu penso que a grande maioria quando recebe a 
medida muda de postura, estou falando da minha 
realidade aqui, porque tem algumas pessoas que não 
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tem limites internos, mas quando o juiz manda uma 
determinação, parece que é a autoridade que estava 
faltando, para mostrar que ele não é Deus, não pode 
tudo! Ele tem que respeitar que existem normas, leis e o 
que ele esta fazendo é crime. Então é nesse sentido que 
penso que a medida protetiva é importantíssima, na 
questão de defender a mulher, também de mostrar o 
homem do que ele faz e se não respeitar será preso, 
estou me referindo ao afastamento do lar. 

Por meio da fala de Bonorino, pode-se identificar que 
a eficácia das medidas vão além do afastamento do lar, 
possibilita um rompimento de padrões, de atitudes 
reprováveis, por meio de limitadores, neste caso, a pena, 
havendo o descumprimento da sentença judicial. É 
importante esse alcance no comportamento, esse 
refreamento judicial para que se tenha um equilíbrio na 
relação matrimonial, pois a lei Maria da Penha não tem o 
intuito de romper com a família, não é uma lei de divórcio, 
mas sim de romper com esse ciclo de agressões, de 
prevenir, punir, dar proteção à mulher; quando não são 
respeitados os seus direitos, fere, assim, o direito humano. 

Outro elo da rede de atendimento à proteção à mulher 
específico da lei é a vara destinada a atender os crimes 
contra a violência doméstica. Vila Velha possui a 5º Vara 
Criminal - Vara Especializada em Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher, especializada para a lei 
11.340/2006, e desde o dia 30 de Março de 2011 está sob 
os domínios da Meritíssima Senhora Juíza de Direito 
Doutora Ilacea Novaes, que nos conta um pouco da sua 
história e do surgimento da Vara especializada: 

[...] quando a lei entrou em vigor em 2006, eu e todos os 
juízes de Vila Velha com exceção do juiz da vara de 
tóxico e da execução e do júri, tínhamos competência 
igual. Ainda hoje há um resíduo de processo que foram 
distribuídos para outras varas porque a determinação do 
Tribunal que me determinou a especialização da vara 
não permitiu que fossem feitos manejamentos de 
processo de cá pra lá e de lá pra cá. Então o que era 
meu aqui ficou meu aqui independente de ser violência 
doméstica ou não. Hoje por exemplo estou julgando um 
latrocínio. Então com relação a minha profissão eu 
tenho 22 anos de magistratura, vou completar no dia 6 
de julho de 2012 e tenho mais 10 anos de advocacia e 
outros tipos de serviços. 

A Meritíssima Senhora Juíza de Direito Doutora Ilacea 
continua ainda a julgar alguns resíduos de outros 
processos, o que pode desproporcionar a celeridade 
processual quanto aos processos de violência doméstica. 
Quanto às medidas protetivas expedidas nessa Vara, as 
medidas mais aplicadas são as de afastamento do lar e 
afastamento pessoal. Em relação às de afastamento do lar 
temos na fala da Excelentíssima: 

Os juízes expedem o prazo previsto na lei de 48 horas 
para expedir a medida protetiva, mais isso não é uma 
realidade prática, porque ela vai pedir na delegacia ai de 
lá eles preparam os montinhos e traz para o fórum para 
fazer a distribuição. Faz a distribuição e demora um 
tempo, passa para o cartório e vem para mim. Agora 
está vindo direto para mim. Quando chega aqui eu tenho 
dentro das minhas possibilidade, eu tenho auxiliares que 
vão fazendo as minutas para mim, dentro das 
possibilidades eu vou emitindo as medidas. Defino as 
medidas protetivas, mas o cumprimento delas não é 
imediato não. Por quê? Porque nós trabalhamos com 
oficiais de justiça divididos por áreas, então agente pega 

esse mandado e vai para a central de oficiais de justiça 
chamado Central de Mandado, e lá eles tem um prazo 
que eu dou mínimo porque a lei diz que eles podem 
cumprir os mandados até 30 dias, e eu dou o prazo de 
até 5 dias para que eles cumpram as medidas ai por 
exemplo, eu vou afastar um cidadão de casa, eu dou um 
prazo de 72 horas para ele sair voluntariamente porque 
também você tem que pensar nas duas partes, na 
sensação de violência, mais você também não pode 
expulsar o outro para a rua. Ai eu dou um prazo de 72 
horas, já dei prazos menores, agora eu dou de 72 horas 
para eles saírem da casa e o oficial de justiça deve 
retornar ao local para verificar se ele saiu ou não. Se ele 
não saiu fazer o afastamento compulsório com ajuda da 
policia militar. 
 
 

CONCLUSÕES 

Foi possível observar nas entrevistas a fragilidade da 
rede de proteção existente, por que faltou integração entre 
as instituições. A gestão da rede de atendimento e 
proteção tem sido feita de forma isolada e 
compartimentalizada o que apontou para um grave risco 
institucional de proteção à mulher vítima de violência. A 
pesquisa com as instituições que compuseram a rede 
refletiu que urge um planejamento coletivo dos gestores 
para que a eficácia dessa ferramenta alcance seus 
objetivos: a proteção da mulher ofendida e a punição do 
agressor, pois, somente a partir dessa nova realidade que 
se apresentou – e se apresenta – no âmbito jurídico, com 
a Lei Maria da Penha, é que, atualmente, pode-se pensar 
quais meios e mecanismos temos que procurar criar e 
seguir.  

Diante disso, a lei e a sua aplicabilidade eficaz por 
meio das redes de atendimento são instrumentos cruciais 
para que se inicie um processo de rompimento de certos 
comportamentos e padrões enraizados em nossa 
sociedade, dessa cultura machista que feriu, e ainda fere a 
mulher no que tange a sua dignidade humana. A criação 
dessa lei foi um passo em direção a isso, todavia não deve 
ser o único. Porém, cabe lembrar que é salutar para dar 
vazão a um processo educativo que se volte cada vez mais 
para uma mudança desses paradigmas na esfera cultural, 
o que só é possível a longo prazo. 
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Análise jurídica da contratação temporária de professores no 
município de Vila Velha-ES 
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RESUMO 

Na dicção da Constituição Federal de 1988, a educação constitui um dos mais importantes serviços públicos assumidos pelo Estado brasileiro. 
Enquanto dever estatal, a educação é prestada pelos agentes públicos, que, via de regra, são servidores estatutários. A prática, porém, tem 
consagrado a contratação de servidores temporários. Malgrado exista dúvida sobre a constitucionalidade da referida medida, a situação se perpetua 
por todo o país. Não é diferente no Município de Vila Velha. O presente trabalho objetiva analisar o marco regulatório da contratação temporária 
de professores no Município de Vila Velha. A regra constitucional é a de que os serviços públicos sejam prestados por servidores públicos 
estatutários.  Excepcionalmente, também é possível a contratação de agentes temporários, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 
A contratação de agentes temporários para a prestação dos serviços públicos desafia o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) previsão em lei 
dos cargos; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária de interesse público; e (iv) interesse público excepcional. A não observância de 
tais requisitos macula a contratação dos referidos agentes públicos de ilegalidade e inconstitucionalidade. Cada ente federado tem o dever de 
elaborar sua legislação com as hipóteses de contratação temporária, seguindo a matriz constitucional acima mencionada. No âmbito do Município 
de Vila Velhaa matéria está disciplinada nas Leis Municipais n.º 4.751/09, 5.121/11 e 5.207/11, sendo a última específica dos professores. Segundo 
informações levantadas junto ao Município, atualmente Vila Velhapossui em seu quadro funcional 2.201professores estatutários. Para atender 
necessidades pontuais da rede de ensino municipal, nos últimos 04 anos, foram contratados aproximadamente 646 professores temporários por 
ano. Observa-se que o percentual de contratações temporária representa 28,19%do quadro de professores efetivos. A justificativa fática usada 
para tais contratações foi “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para manutenção da SEMED”. 
Palavras-Chave. Educação Pública. Contratação.  Legalidade. Constitucionalidade. 

 

INTRODUÇÃO1 

Como cediço, a educação constitui um direito social 
fundamentaldo cidadão brasileiro, salvaguardado pelo 
artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Ainda nos termos do texto constitucional 
brasileiro, em seu artigo 23, inciso V, combinado com o 
artigo 205, incumbe a todos os entes federados (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) a promoção da 
educação e ensino no Brasil.  

Como toda atividade do Estado, a gestão e promoção 
das atividades educacionais é implementada por 
intermédio de agentes públicos, máxime profissionais da 
educação; importante e indispensável braço humano da 
Administração Pública, em qualquer dos níveis federativos.  

Nesse desiderato, tornou-se corriqueira e constante a 
contratação temporária de professores e demais 
profissionais da área de educação, com o fim de suprir o 
déficit nos quadros permanentes da Administração 
Pública. Ano após ano, os entes federados abrem 
processo seletivo simplificado com o espeque de 
selecionar e contratar temporariamente profissionais de 
educação para preenchimento de vagas no serviço 
público.  

A aludida situação, verificada em todo o país, não é 
diferente no Município de Vila Velha-ES. Somente no ano 
de 2013, conforme informação disponíveis no endereço 
eletrônico do aludido ente federado, foram contratados 
mais de 200 (duzentos) profissionais da área de educação 
com vinculação temporária, o que ressalta a importância 
do tema. 

Quadra registrar que, estes profissionais são rotulados 
de “DTs”, em alusão ao vínculo provisório e precário 
firmado com a Administração Pública, qual seja, 
designação provisória. 

Neste compasso, face a importância prática do tema, 
o presente trabalho tem o escopo de avaliar a 
constitucionalidade da contratação temporária de 
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professores pelo Município de Vila Velha-ES, tomando 
como base os últimos 04 (quatro) anos. Outrossim, 
também constitui objeto do presente trabalho analisar o 
marco regulatório municipal da contratação temporária de 
professores. 

Para este mister, o trabalho será dividido em 04 
(quatro) partes. A primeira versará sobre a correlação 
entres o dever do estado de prestar o serviço público de 
educação e o papel dos agentes público. A segunda parte 
analisará o sistema constitucional dos agentes públicos. 
Adiante, na terceira parte, será analisado o regime dos 
servidores temporários, com enfoque para a matriz 
constitucional e a análise da modulagem jurídica legal do 
município do Município de Vila Velha-ES. Por fim, na 
quarta parte do trabalho, será analisada a contratação de 
professores no município de Vila Velha nos últimos 04 
(quatro) anos e a sua constitucionalidade.  

Em arremate, convém destacar que o presente artigo 
será desenvolvido com o emprego do método dedutivo, 
que, por sua vez, consiste naquele por meio do qual parte-
se de uma dedução formal: da premissa geral a uma 
premissa particular a fim de se alcançar uma terceira 
premissa denominada conclusão.  

 
 

1 - A EDUCAÇÃO E O SERVIÇO PÚBLICO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 
  

Após séculos de movimentos sociais no âmbito 
Nacional e Internacional, o direito a educação, a saúde, ao 
trabalho e outros foram consolidados no artigo 6º da 
Constituição da República Federativa do Brasil.  

No aludido texto constitucional, a previsão ao direito a 
educação foi reafirmada nos artigos 205 a 214, nos quais 
observa-se claramente que o constituinte preocupou-se 
em estabelecer diretrizes balizadoras para a educação, 
reconhecendo sua importância, e mais, o dever do Estado 
em garanti-la. Eis o disposto no artigo 205 da Constituição 
Federal:  
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Aeducação,direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Nesse compasso, Gustavo de Resende Raposo 
(2005, p. 23) leciona que “A efetividade do direito à 
educação depende da existência de toda uma estrutura 
que permita a organização do sistema educacional. No 
Estado de Direito, a previsão legal é o mecanismo apto a 
definir essa estrutura”. 

É imperioso destacar que, ainda nos termos da 
Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XXIV, 
compete privativamente à União Federal legislar sobre 
diretrizes e bases da educação. No entanto, na forma do 
artigo 24, inciso IX, compete a União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar correntemente sobre a educação, 
cultura, ensino e desporto. 

Com o escopo de diferenciar os aludidos dispositivos, 
vale citar o escólio jurisprudencial firmado no bojo da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.669, julgada em 18 de 

junho de 2007, pelo Supremo Tribunal Federal, em voto de 
Relatora Ministra Cármen Lúcia: 

Competência concorrente entre a União, que define as 
normas gerais, e os entes estaduais e Distrito Federal, que 
fixam as especificidades, os modos e meios de cumprir o 
quanto estabelecido no art. 24, IX, da CR, ou seja, para 
legislar sobre educação. O art. 22, XXIV, da CR enfatiza a 
competência privativa do legislador nacional para definir as 
diretrizes e bases da educação nacional, deixando as 
singularidades no âmbito de competência dos Estados e 
do Distrito Federal. 

Na mesma linha, quadra registrar que o artigo 23, 
inciso V, do texto constitucional, fixa a competência 
concorrente de todos os entes federados (União, dos 
Estados, do Distrito Federal e 
Municípios)para“proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação e à ciência”.  

Enfim, é inegável que o legislador constitucional 
brasileiro, firmou o dever do estado na prestação do 
serviço público de educação. Isto é, segundo a matriz 
constitucional, faz-se indispensável a presença efetiva do 
Estado na promoção da educação como direito social e 
necessário à vida coletiva.  

Por sua vez, consoante lição de Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro (2011, p. 526) o serviço público 
comoconstitui“toda atividade material que a lei atribui ao 
Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 
necessidades coletiva, sob regime jurídico total ou 
parcialmente de direito público”.  

Na forma do artigo 175 da Constituição Federal, 
osserviços públicos são geridos de forma direta ou indireta 
pela Administração Pública: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

                                                           
2A Teoria do órgão público divide-se em 03 (três) teorias, tamanha é a 

dificuldade para cravar o seu real conceito. De certo, é cabível conceituar 
que os órgãos públicos podem ser classificados como centros de 
competência para a execução de atividades inerentes ao Estado. A primeira 
teoria, é a do mandato, onde o mandante, que neste caso é o Estado, 
outorga poderes ao mandatário, para que esse possa exercer certos atos 
em nome dooutorgante, sendo assim, sob a responsabilidade deste. A 
segunda teoria, é a teoria da representação, o agente é representante de 

I - o regime das empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de 
seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
A gestão direta se dá quanto dos entes federados 

colocam seus órgãos no efetivo emprego dos meios 
necessários à execução dos serviços. A gestão indireta, 
por seu turno, leva em conta a descentralização da 
atividade; isto é, a delegação (contratual ou legal) da 
execução do serviço. 

Como não poderia deixar de ser, esta formação 
também se aplica ao serviço público de educação. Logo, é 
valido concluir que a educação deve ser prestada pela 
Administração Pública Direta ou Indireta.  

Firmado tal importante premissa, impende-se registrar 
que, conforme lição de Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello, apontado por Gustavo Alexandre Magalhães (2012, 
p. 11), a Administração Pública (Direta ou Indireta), é 
composta por um elemento estático, representado pela 
repartição pública e sua respectiva competência, e por um 
elemento dinâmico, que consiste no agente público que 
exerce essa competência.   

É o elemento dinâmico da Administração Pública que 
interessa ao presente trabalho. Volvendo os olhos ao 
referido elemento vislumbra-se que o a prestação do 
serviço público de educação, dever do Estado, em última 
ratio é promovida por intermédio dos agentes públicos, ou 
seja, pessoas físicas que agem em nome e por conta do 
Estado. 

 

2 - OS AGENTES PÚBLICOS. 
 

Na forma do artigo 41 do Código Civil de 2002, os 
entes federados (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) constituem pessoa jurídica de direito público 
interno, capazes, portanto, de contrair direitos e assumir 
obrigações, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito 
internacional. Eis o teor do aludido dispositivo: 

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 
I - a União; 
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 
III - os Municípios; 
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;  
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. 
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as 
pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado 
estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, 
quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste 
Código. 

É imperioso registrar que, a personificação dos entes 
federados, nada mais é do que uma ficção jurídica criada 
no intuito de melhor organizar a sociedade e a promover 
os direitos e as garantias fundamentais dos indivíduos.  

Ocorre que, enquanto ficção jurídica, os entes 
federados atuam por intermédio de seus órgãos (teoria do 
órgão público2),que, por sua vez, sãorepresentados por 

uma pessoa incapaz de exercer atos, ou seja, um tutor do Estado. A terceira 
teoria, idealizada por Hely Lopes Meirelles (2004), é a que vigora 
majoritariamente no entendimento doutrinário brasileiro, tribuí ao órgão 
público algumas características próprias, tais como a falta de autonomia, de 
patrimônio próprio, da falta de personalidade a jurídica eimputação dos 
funcionários à pessoa jurídica com a qual o órgão mantém ligação.  

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=467560&PROCESSO=3669&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2282
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=467560&PROCESSO=3669&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2282
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pessoas físicas. Isto é, no ordenamento jurídico brasileiro, 
em última análise, a vontade dos entes federados se opera 
através dos indivíduos, conhecidos genericamente como 
agentes públicos, que agem em nome e por conta do 
Estado.  

Segundo a teoria do órgão público e o princípio da 
imputação volitiva3, os agentes públicos, quando 
manifestam a sua vontade, nos limites de sua competência 
e atribuições, estão manifestando a vontade do próprio 
Estado. Sendo-lhes atribuído, portanto, a qualidade de 
personificação do Estado.  A propósito do tema, é a lição 
do José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 13), segundo 
o qual, na teoria do órgão público, “a vontade da pessoa 
jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a compõem, 
sendo eles mesmo, os órgãos, compostos de agentes.” 

Com efeito, entende-se que agente público é a 
designação mais genérica de toda pessoa física que 
exerce função pública, de qualquer espécie, desde que 
seja pública, como preposto do Estado, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração, política ou 
administrativamente, institucional ou contratual. 

No mesmo diapasão, leciona com precisão Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro (2011, p. 584): “agente público é 
toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às 
pessoas jurídicas da Administração Indireta.” 

Tal entendimento está previsto no artigo 2º da Lei n.º 
8.429 de 02 de julho de 1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa):  

Art. 2º - Reputa-se agente público, para os efeitos 
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego 
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Quadra registrar que, omencionadoartigo faz 
referência a todos os agentes da União, Territórios, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a 
qualquer dos Poderes desses entes federados. Portanto, a 
noção de agente públicos abrange desde o Presidente da 
República até os mesários voluntários nas eleições.  

Ademais, ressalta-se que o agente público, mesmo 
atuando na Administração Pública Indireta, ou seja, em 
Autarquias, Fundações Públicas, Sociedade de Economia 
Mista Empresas Públicas e outros, também age por conta 
do próprio Estado. Nesse compasso, leciona Celso 
Antônio Bandeira de Melo(2010, p. 123): 

A responsabilidade do Estado (ainda que às vezes 
apenas subsidiária) é suscitável por atos destes agentes, 
já que a atividade estatal não pode ser alheia a danos 
causados por quem atuou munido de atribuições ou 
poderes oriundos da esfera pública.   

Enfim, é valido realçar, a expressão agentes públicos 
tem sentido amplo; revela, pois, em última análise, 
ovínculo profissional da pessoa física com os entes 
federados e entidades que compõem a Administração 
Pública Direta e Indireta.  

A partir das peculiaridades de cada um desses 
vínculos profissionais é possível agrupar diferentes 
categorias dos agentes públicos. Tais categorias vão além 
da divisão didática, porquanto reúnem os agentes públicos 
considerando semelhanças, características, tendo 

                                                           
3 O princípio da imputação volitiva versa sobre a responsabilidade dos atos 
do agente público. Este princípio, inicialmente difundido pelo jurista 
alemão Otto Gierke, no final do século XIX, implementada no pensamento 
jurídico de Hely Lopes Meirelles (2004, p. 341), define que as atividades 
executadas por um agente público de um órgão ou ente, serão de 
responsabilidade do mesmo pelo qual o agente estiver inserindo. 

relevância no ordenamento jurídico no que tange ao 
regime da relação contratual com o Estado, ao tempo de 
serviço - este relativo à duração do cargo público, entre 
outras implicações diretas.   

Ademais, impende-se destacar que não existe 
unanimidade doutrinária quanto à classificação.  

José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 594) 
divideos agentes públicos em 03(três)grupos, quais sejam: 
(i) agentes políticos, incumbidos da execução das 
diretrizes traçadas pelo Poder Público e que possuem as 
características de terem função de direção e orientação 
estabelecida no texto constitucional, e por ser, 
normalmente, exercício transitórios; (ii) agentes 
particulares colaboradores, agentes particulares que 
executam funções públicas; e (iii) servidores públicos, 
agentes que exercem função pública em decorrência de 
relação de trabalho, formam a grande massa dos agentes, 
por conseguinte, desenvolvem as mais variadas funções, 
esta categoria subdivide-se em três, servidores 
estatutários, celetistas e temporários. 

Sob a ótica do referido doutrinador (Carvalho Filho, 
2014, p. 596), esta última categoria pode se subdivide em 
(i) servidores estatutários, que são aqueles cuja a relação 
jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais 
específicos, (ii) servidores celetistas ou trabalhistas, em 
virtude da sua relação de trabalho ser respaldada na 
Consolidação das Leis do Trabalho e, por fim (iii) 
servidores temporários que representam modalidade de 
contratação de servidores públicos de forma excepcional, 
com base na Constituição Federal, art. 37, inc. IX.  

É valido destacar que Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2010, p. 126) tem classificação idêntica a apresentada por 
José dos Santos Carvalho Filho. Para ele, os agentes 
públicos se dividem em agentes políticos, particulares em 
colaboração com a Administração, servidores públicos. 

Em contrapartida, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011, 
p. 231) apresenta a divisão dos agentes públicos em 04 
(quatro)categorias, a saber: agentes políticos; servidores 
públicos; servidores públicos militares, particulares em 
colaboração com o poder público.  

Como se pode observar, independentemente do tipo 
de divisão doutrinária, os agentes temporários são 
classificados como uma subcategoria de servidores 
públicos, com características, peculiaridades e regime 
jurídico distinto.  

 

3 – O REGIME JURÍDICO DOS AGENTES 
TEMPORÁRIOS 
 
3.1 – NOÇÕES GERAIS E PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL 
 

De acordo com as classificações doutrinárias 
acima apresentadas, os agentes temporários constituem 
um tipo específico de servidores públicos.Ou melhor, 
(Carvalho Filho, 2014, p. 602), os servidores públicos 
temporários “se configuram como um agrupamento 
excepcional dentro da categoria dos servidores públicos.” 
A previsão dessa categoria especial de servidores está 
contemplada no artigo 37, inciso IX, da Constituição da 

Entretanto, a teoria difundida por Gierke, apenas exige a aparência de 
investidura do agente público e a boa-fé do administrado para que a 
manifestação de um órgão possa ser imputada à pessoa jurídica, 
respeitando-se assim a segurança jurídica e o princípio da presunção de 
legitimidade dos atos administrativos. 
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República Federativa do Brasil, que admite a sua 
contratação por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Eis o teor do mencionado dispositivo: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

A própria dicção do texto constitucional demonstra o 
caráter excepcional de tais contratações. Com efeito, de 
antemão, é imperioso destacar que a contratação 
temporária de servidores públicos é uma das medidas 
excepcionais de admissão de pessoal pela Administração 
sem a sujeição ao concurso público, regra cristalizada no 
artigo37, inciso II, da CRFB4. Não por outra razão a 
contratação temporária também goza de previsão na 
CRFB, nos moldes do dispositivo acima transcrito. 
Além disso, a Constituição Federal indica outros requisitos 
para contratação desses agentes, explicitadas nos tópicos 
seguintes.  

Outro ssim, como exceção ao princípio constitucional 
do concurso público, a contratação temporária deve 
restringir-se aos casos em que o interesse público 
efetivamente o exija, sob pena de retornar-se ao sistema 
spoils sustem, em que os governantes eleitos preenchiam 
os cargos públicos de acordo com sua conveniência 
políticas, como observa Gustavo Alexandre Magalhães 
(2012, p. 98). 
 

3.2 – DOS REQUISITOS 
 

Enquanto medidaexcepcional, a contratação 
temporária de servidores deve ser utilizada pela 
Administração Pública tão somente se atendidas as 
condições legais, realçados pelo Ministro Relator Carlos 
Velloso, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade tombada sob o n.º 2.229, a saber: “a) 
previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) 
necessidade temporária de interesse público; d) interesse 
público excepcional”.  

Nesse mesmo sentido, naAção Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2.987 – SC, o Ministro Sepúlveda 
Pertence, proclamou ainconstitucionalidade de admissão 
de servidores para funções burocráticas ordinárias em 
caráter permanentes, calcado em 02 (dois) fundamentos: 
falta de especificação das atividades de excepcional 
interesse público e ausência de motivação quanto à real 
necessidade temporária das funções.  

Diante da sólida jurisprudência acima descrita, José 
dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 620), arremata no 
sentido de que a adoção do regime de contratação 
temporária desafia 03 (três) pressupostos: a 
determinabilidade temporal, isto é, a existência de prazo 
determinado para a contratação; a temporiaridade, ou seja, 
a necessidade deve sempre ser temporária; e por último, a 
excepcionalidade do interesse público para exercício da 
função que o servidor está sendo recrutado. 

                                                           
4Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

 

3.2.1 - Quanto ao tempo determinado  

 
Em efetivo cumprimento ao preceito constitucional, à 

admissão de servidor público temporário tem que ser feita 
por tempo determinado, consequentemente, o vínculo 
entre servidor e Administração Pública necessita ser de 
natureza transitória.  

Por conseguinte, a transitoriedade está correlacionada 
à necessidade excepcional das atividades atendida pela 
Administração, de modo que o contrato perpetuará o 
tempo imprescindível para atender à necessidade 
momentânea que lhe deu causa, de acordo com cada 
hipótese de contratação temporária. 

Através da Lei n.º 8.745/93, notadamente no artigo 4º, 
o legislador federal apontou o rol de prazoslimites para a 
contratação de servidores temporários, no âmbito da 
administração pública federal. A referida previsão não tem 
aplicação aos demais ente federais, tais como no 
Município de Vila-Velha-ES. No entanto, serve de baliza 
para a compreensão da temporalidade, sem embargo das 
divergências doutrinária sobre a possibilidade de o 
legislador prever quanto tempo persistirá a necessidade 
decorrente de excepcional interesse público.  

Desta forma, vislumbra-se a relevância de a legislação 
fixar prazos máximos de contratação temporária. Evitando, 
pois, contratações perenes.  

Outrossim, a existência de um termo final, sob a ótica 
de Magalhães (2012, p. 212), mostra-se mais vantajosa 
para o servidor, porquanto afasta a incerteza do fim do 
excepcional interesse público e da consequentemente a 
necessidade de seus serviços.  

Voltando ao cerne da questão, imperioso ressaltar 
observância da temporalidade da contratação salvaguarda 
a essência da contratação temporária, bem como constitui 
ato de competência do Administrador,do Poder Judiciário 
e dos Tribunais de Contas.  

Ademais, assevera Magalhães (2012, p. 214) que “a 
nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos 
específicos não tem capacidade de transmudar a natureza 
do vínculo instituído entre servidor e Administração 
Pública”. Ou seja, mesmo que não observada a 
temporalidade, a relação contratual firmada com o agente 
não se transmuda, gerando consolidação da relação de 
trabalho.  

 
3.2.2 –Quanto à necessidade transitória  
 

O requisito “necessidade transitória” diz respeito 
às situações de fato que exigem providências da 
Administração Pública com duração pré-determinada, e, 
para isso, autorizam a contratação de servidores 
temporários sem a prévia aprovação em concurso público.  

A Lei n.º 8.743/93 estabelece em seu artigo 2º 
estabelece um rol de hipóteses consideradas de 
“necessidade temporária de excepcional interesse 
público”. Novamente, vale destacar que o aludido 
dispositivo alcança apenas as contratações temporárias no 
âmbito federal. Contudo, inegavelmente serve de 
parâmetro para os demais âmbitos federativos.  

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
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Outrossim, sobreleva ressaltar o entendimento de 
Celso Antônio Bandeira de Melo (2010, p. 430), no sentido 
de que o rol acima mencionado não é taxativo, podendo 
haver outras situações que constituem necessidade 
temporária.  

Por outro lado, não comunga de tal entendimento 
Alyane Almeida de Araújo (2011), segundo a qual o artigo 
37, inciso IX da Constituição Federal é norma de eficácia 
limitada, necessitando, portanto, de lei que autorize 
expressamente as hipóteses de contratação. No mesmo 
sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, prolatada no julgamento da apelação n.º 0020753-
57.2011.8.19.0011, da lavra doDesembargador Rogério 
de Oliveira Souza, em 03/09/3013:  
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
MUNICÍPIO DE CABO FRIO. GUARDA MUNICIPAL. A 
RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA MANTIDA POR 
QUATRO ANOS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE 
TRABALHO. REGIME ESPECIAL. ATIVIDADE NÃO 
PREVISTA NAS EXCEÇÕES LEGAIS. ROL TAXATIVO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 37, IX, DA CF E 
ART. 2º DA LEI8.745/93. NULIDADE. ART. 37, § 
2º DA CF. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 
EFETUADOS NO FGTS. POSSIBILIDADE. ART. 19-A DA 
LEI8.036/90. PRECEDENTES. TST. STJ. SEGURO 
DESEMPREGO. ART. 7º, II, DA CF. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.A 
contratação temporária, prevista no inciso IX do 
art. 37 da CF é medida excepcional, limitada 
taxativamente aos casos previstos no art. 2º da 
Lei8.745/93 [...].  

Enfim, a despeito da divergência doutrinária, 
entende-se por necessidade temporária aquela transitória, 
que não é perene. Para caracterizar tais situações, 
revelam-se necessários o preenchimento de duas 
condições: a transitoriedade da necessidade e a 
impossibilidade de concurso público, ensejado pela 
anomalia da situação.  

Quanto à transitoriedade da necessidade se traduz 
tanto nas situações de urgência - em que a 
imprevisibilidade demanda providências imediatas, nas 
quais caso não ocorra a intervenção, poderá acarretar 
danos irreparáveis ao interesse público; quanto nas 
situações de não urgência, isto éatividade de natureza 
transitória, justificadas pelo caráter eventual da atividade a 
ser desempenhada, que são incompatíveis com o 
provimento em caráter efetivo nos quadros da 
Administração Pública.  

Nesse sentido, é a posição de Celso Antônio 
Bandeira de Melo (2010, p. 324), afirma: “[...] estamos em 
crer que a interpretação correta da expressão ‘excepcional’ 
interesse público seja aquela que comporta solução para 
problemas reais”. No mesmo diapasão, a Ministra do 
Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha: 

Pode-se dar que a necessidade do desempenho não 
seja temporária, que ela até tenha de ser permanente. Mas 
a necessidade, por ser contínua e até mesmo ser objeto 
de uma resposta administrativa contida ou expressa num 
cargo que se encontre, eventualmente, desprovido, é que 
torna aplicável a hipótese constitucionalmente 
manifestada pela expressão ‘necessidade temporária’. 
Quer-se, então, dizer que a necessidade das funções é 
contínua, mas aquela que determina a forma especial de 
designação de alguém para desempenhá-las sem o 
concurso e mediante contratação é temporária. 

A posição doutrinária acima, no sentido de permitir a 
contratação temporária em casos não urgentes, conta 

também com o beneplácito da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal:  
(...) 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza 
contratações, sem concurso público, desde que 
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária 
de excepcional interesse público, quer para o desempenho 
das atividades de caráter eventual, temporário ou 
excepcional, quer para o desempenho das atividades de 
caráter regular e permanente (...). (STF - ADI: 3068 DF , 
Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 
25/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 23-09-
2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 
REPUBLICAÇÃO DJ 24-02-2006 PP-00007) 

Deste modo, conclui-se que o requisito da 
necessidade transitória exige a transitória do interesse na 
contratação, que pode se dar tanto face a urgência 
administrativa, quanto diante de situações não urgentes 
em que a realização de concurso público revele-se 
desarrazoada. 
 

3.2.3 - Quanto ao excepcional interesse público  
 

Além da determinação temporal e necessidade 
transitória, a contratação temporária desafia “a 
necessidade deexcepcional interesse público”. 
Recorrendo a análise etimológica dos termos, vislumbra-
se que o termo excepcional adveio do latim “exceptionnel”, 
e significa, nadefiniçãoencontrada no dicionário Aurélio 
(2014, p. 247) é, “1. Em que há, ou que constitui exceção 
(...)”.  

Com afeito, assevera-se, claramente, a finalidade do 
legislador em tutelar a necessidade extraordinária, aquela 
que não foi prevista, cuja qual a satisfação é indispensável 
para o não perecimento de interesse público, tutelado de 
forma direta ou secundária.  
Para tanto, deve-se sempre ter por base a exigibilidade de 
concurso público para ingresso no quadro profissional da 
Administração, sendo cabível, tão somente, o ingresso 
sem o devido certame quando preenchidos todos os 
requisitos anteriormente expostos, aliado ao caráter 
excepcional da atividade.  

Ressalta-se que, assim como na expressão 
“necessidade transitória”, o termo “excepcional” poderá ser 
definido, caracterizado, tão somente, na incidência do caso 
concreto. Contudo, há premissas balizadoras, como, 
oportunamente,lecionaMagalhães (2012, p. 135):  

(...) a Administração Pública está autorizada a 
proceder à contratação temporária para atender a 
necessidades temporárias que decorrem da 
transitoriedade da própria atividade a ser exercida ou de 
necessidades transitórias derivadas das atividades 
permanentes.  

Enfim, o excepcional interesse público se 
vislumbra naquelas situações que, casuisticamente, fogem 
da normalidade; que não foram previstas ordinariamente, 
e cuja satisfação é indispensável para o não perecimento 
de interesse público, tutelado de forma direta ou 
secundária.  
 

3.3 - DO REGIME JURÍDICO DOS CONTRATOS 
TEMPORÁRIOS 
 

No tocante ao posicionamento adotado quanto às 
regras que regulam a relação jurídica entre a 
Administração Pública e o servidor público temporário, há, 
significativa, controvérsia doutrinária. Mister se faz a 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712009/inciso-ix-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11346006/artigo-2-da-lei-n-8745-de-09-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104124/lei-8745-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711149/par%C3%A1grafo-2-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711149/par%C3%A1grafo-2-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727006/inciso-ii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712009/inciso-ix-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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compreensão, que quanto ao regime jurídico dos 
servidores públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão, optando quanto ao celetista ou 
estatuário.  

No que concerne ao regime jurídico dos servidores 
públicos temporários, sustentam os doutrinadores Celso 
Antônio Bandeira de Mello(2010, p. 560) e Diógenes 
Gasparini (2010, p. 532), a corrente que aponta tais 
servidores como sujeitos ao regime celetista ou trabalhista.  

Sustenta Diógenes Gasparini (2010, p. 211) que “o 
vínculo que celebram com a Administração Pública é o 
celetista, o único que se afeiçoa com o caráter temporário 

da contratação. Aliás, a Consolidação das Leis do 
Trabalho prevê no art. 479, contrato Poe prazo certo, 
determinado”. 

Divergem de tal posicionamento, Dirley da Cunha 
Júnior (2009, p. 289) e José dos Santos Carvalho Filho 
(2014, p. 609), tratandoosservidores temporários como 
subordinados à “Regime Jurídico especial”, eis que tal 
regime visa disciplinar categoria específica de servidores, 
qual sejam os servidores públicos temporários, Para Dirley 
(2009, p. 289) “o Regime Jurídico especial é instituído por 
lei especifica de cada entidade estatal, não devendo ser 
necessariamente o celetista”.  
Por sua vez, para José dos Santos Carvalho Filho (2014, 
p. 609) o regime será contratual, eis que o próprio texto 
constitucional faz menção ao termo contratação, 
caracterizando, portanto, relação funcional de natureza 
contratual.  

No mesmo sentido, Raphael Diógenes Serafim Vieira 
(2007, p. 290) afirma que “a lei instituidora do regime 
certamente poderá incluir algumas normas que mais se 
aproximem do regime estatutário, que, inclusive, tem 
aplicação subsidiária no que couber (Le nº 8745/93)”.  

Uma terceira corrente é sustentada por Gustavo 
Alexandre Magalhães (2012, p. 53).Para o doutrinador, a 
expressão “Regime Jurídico especial” é “desprovida de 
qualquer conteúdo”, e ainda, que o regime jurídico que 
regerá os servidores temporários será o mesmo que 
regerá os servidores públicos. Afirma, ainda, que a 
expressão contratação poderá tratar de regime estatutário, 

sendo este sinônimo de contrato administrativo de 
trabalho.  

Enfim, independente do regime jurídico, a autonomia 
administrativa federativa determina incumbir a cada 
pessoa jurídica federativa instituir, mediante lei, o seu 
regime jurídico, a partir da matriz constitucional. 
 

3.4 – DOS DIREITOS E GARANTIAS  
 
 A Constituição Federal garante a todo trabalhador o 
gozo de um amplo rol de direitos sociais. A matéria, como 
cediço, encontra-se prevista no artigo 7º da Constituição 
Federal. Os servidores temporários também fazem jus aos 
direitos sociais previstos na Constituição Federal, face ao 
disposto no artigo 40, § 13, da CRFB5.  
É esta a posição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004, 
p. 472), segundo qual os servidores temporários por 
analogia deve ser incluídos “no regime geral da 
previdência, já que o art. 40, §13, faz referência a outro 

                                                           
5Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 

é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

cargo temporário". Outrossim, justifica ainda a 
doutrinadora na aplicação do princípio ubieadem est 
ratioibi idem jus (onde exista a mesma razão, deve aplicar-
se o mesmo dispositivo).  

Com efeito, em razão do exposto, a lei que instituir 
o regime jurídico dos servidores temporários, deverá 
estabelecer os direitos e as garantias suficientes a 
efetivação da valorização do trabalho na forma do art. 7 º 
da CRFB, sob pena de ser declarada inconstitucional. 
 

3.5 - DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 
 

Como sobredito, cada ente federado está 
incumbido do dever de criar as normas que regulamentam 
as contratações temporárias em seus respectivos âmbitos 
federativos.  

Destarte, no âmbito federal, a matéria está 
disciplina na Lei n.º 8.745/1993, com redação alterada 
pelas Leis n.º 9849/1999 e 12.425/2011. Eis a ementa da 
referida Lei: 

Dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências. 
Consoante determinação prevista no artigo 1º da referida 
Lei, a contratação temporária de servidores no âmbito 
federal abrange a Administração Direta e Indireta, com 
exceção das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, tendo em vista estas estarem sujeitas ao 
Regime de Direito Privado, portanto a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).  

O artigo 2º apresenta,emrol taxativo6, mais de 10 
(dez) hipóteses de necessidade temporária de excepcional 
interesse público para justificar a contratação de servidor 
temporário federal. Quadra registrar que a maior parte das 
situações de permissibilidade tratam da contratação de 
professores. No que interessa, eis os respectivos incisos: 
IV - admissão de professor substituto e professor visitante; 
V - admissão de professor e pesquisador visitante 
estrangeiro; 
VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo 
substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou 
tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença 
para exercer atividade empresarial relativa à inovação.  
VIII - admissão de pesquisador, nacional ou estrangeiro, 
para projeto de pesquisa com prazo determinado, em 
instituição destinada à pesquisa; e  
X - admissão de professor para suprir demandas 
decorrentes da expansão das instituições federais de 
ensino, respeitados os limites e as condições fixados em 
ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e da Educação.    
XI - admissão de professor para suprir demandas 
excepcionais decorrentes de programas e projetos de 
aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica 
em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, 
respeitados os limites e as condições fixados em ato 
conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação. 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo 

temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência 

social. 
6 Sem embargo de divergências doutrinárias, conforme já explanado.  
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Além de listar as hipóteses de contratação de professores 
temporários no âmbito federal, o dispositivo em voga 
estabelece, em seus parágrafos, regras que limitam tais 
contratações. Neste desiderato, destacam-se os limites 
para admissão de professores substitutos e visitantes, que, 
na forma do § 1º dó podem ocorrer para suprir a falta de 
efetivo,em decorrência de: “I - vacância do cargo; II - 
afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou    III 
- nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-
reitor, pró-reitor e diretor de campus.” 
Sobreleva ressaltar que o objetivo da contratação de 
professores substitutos e visitantes e de professor visitante 
estrangeiro (tratados nos incisos IV e V do caput, 
respectivamente) e suas obrigações, estão elencados nos 
incisos dos § 5ºe §6º:  
§ 5o  A contratação de professor visitante e de professor 
visitante estrangeiro, de que tratam os incisos IV e V 
do caput, tem por objetivo: 
I - apoiar a execução dos programas de pós-
graduação stricto sensu;  

II - contribuir para o aprimoramento de programas de 
ensino, pesquisa e extensão;  
III - contribuir para a execução de programas de 
capacitação docente; ou  
IV - viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico.  
§ 6o  A contratação de professor visitante e o professor 
visitante estrangeiro, de que tratam os incisos IV e V 
do caput, deverão:  
I - atender a requisitos de titulação e competência 
profissional; ou  
II - ter reconhecido renome em sua área profissional, 
atestado por deliberação do Conselho Superior da 
instituição contratante.  
Outrossim, os requisitos mínimos de titulação e 
competência profissional, exigidos para a contratação de 
professor nos termos dos incisos IV e V do caput, estão 
previstos no § 7o, quais sejam: ser doutor, no mínimo, há 2 
(dois) anos, ser docente ou pesquisador de reconhecida 
competência em sua área e, também, ter produção 
científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 
(cinco) anos. Contudo, o § 8o, traz exceção à exigência de 
ser necessário o professor ser portador do título de Doutor, 
nos seguintes termos:  
§ 8oExcepcionalmente, no âmbito das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, poderão ser contratados professor visitante 
ou professor visitante estrangeiro, sem o título de doutor, 
desde que possuam comprovada competência em ensino, 
pesquisa e extensão tecnológicos ou reconhecimento da 
qualificação profissional pelo mercado de trabalho, na 
forma prevista pelo Conselho Superior da instituição 
contratante.  

O legislador estabeleceu, ainda à luz do art. 2º, § 9o, 
que a contratação dos professores previstas nos incisos IV 
e V do caput poderá ser autorizada pelo dirigente da 
instituição, desde que haja recursos orçamentários e 
financeiros para a admissão.  

Por seu turno, o § 2º, fixa o número máximo de 
contratação de professores substitutos e visitantes, no 
preceito do inciso IV do caput, determinando que não 
ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) dos 
docentes efetivos.Ficam tais professores limitados ao 
regime de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) 
horas, na forma do §10.  
Quadra registrar que a referida contratação de servidores 
temporários para atenderem a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, consoante ao art. 3º, dar-se-

á através de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla 
divulgação sem a necessidade de concurso público.  

A propósito do processo seletivo simplificado, leciona 
Diógenes Gasparini (2008, p. 237):  
Não se trata certamente, do concurso público de provas ou 
provas e títulos a que se refere o art. 37, II, da Constituição 
Federal, mas deverá dar atenção ao princípio da igualdade 
e permitir a seleção dos melhores candidatos à execução 
dos serviços desejados, por isso precisar suas diferenças 
é muito difícil. No entanto, pode-se afirmar que o processo 
seletivo público é menos demorado na sua execução e 
menos burocratizado. 
Imperioso destacar que o processo seletivo simplificado, 
na esfera federal, foi regulamentado pelo Decreto n.º 
4.748/03.  

Até mesmo o processo simplificado pode ser 
mitigado. Dispõe o §2º, do art. 3º, que a contratação 
poderá ser efetivada mediante análise do curriculum vitae, 
em vista de notória capacidade técnica ou científica do 
profissional, nos casos do professor visitante referido nos 
incisos IV e V e nos casos das alíneas a, d, e, g, l e m do 
inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2o da Lei. 

Na linha da matriz constitucional, o art. 4º estabelece 
a exigência de que as contratações sejam feitas por prazo 
determinado. Nesse compasso, fixa os prazos de vigência 
de cada contrato, sendo o período mínimo de 06 (seis) 
meses e o máximo de 04(quatro) anos, admitida a 
prorrogação dos contratos nas hipóteses previstas no 
parágrafo único do aludido dispositivo.  

Os professores contratados nas hipóteses de 
contratação sobre a égide dos incisos IV e X do caput do 
art. 2º, terão o contrato fixado no prazo máximo de 01 (um) 
ano, admitida a prorrogação, com base no inciso I do 
parágrafo único, desde que o prazo total não exceda a 2 
(dois) anos. Por seu turno, os professores admitidos nas 
hipóteses previstas nos incisos VII e XI do caput do aludido 
artigo, terão o prazo máximo de 03 (três) anos, com a 
possibilidade de prorrogação, desde que não exceda 6 
(seis) anos. 
O art. 5º condiciona a contratação à existência de dotação 
orçamentária específica e mediante prévia autorização do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e do Ministro de Estado, sob cuja supervisão se encontrar 
o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido 
em regulamento, que deverão ter síntese dos contratos 
efetivados (art. 5º -A). 

Conforme dispõe o art. 6º, é vedado aos órgãos e 
entidades, celebrarem contrato de servidores da 
Administração Direta ou Indireta dos Entes Federados, 
bem como de empregados ou servidores de suas 
subsidiárias e controladas, exceto:  
I - professor substituto nas instituições federais de ensino, 
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante 
das carreiras de magistério de que trata a Lei no7.596, de 
10 de abril de 1987; 
II - profissionais de saúde em unidades hospitalares, 
quando administradas pelo Governo Federal e para 
atender às necessidades decorrentes de calamidade 
pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo 
ou emprego permanente em órgão ou entidade da 
administração pública federal direta e indireta.  
Registre-se que a responsabilização por infração no 
disposto neste artigo é da autoridade contratante da 
Administração Pública e do contratado, inclusive, se for o 
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos 
ao contratado. 
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Os limites e a forma de remuneração dos 
servidores temporários estão previstas no artigo 7º da Lei, 
que diz: 
Art. 7º A remuneração do pessoal contratado nos termos 
desta Lei será fixada: 
I - nos casos dos incisos IV, X e XI do caput do art. 2o, em 
importância não superior ao valor da remuneração fixada 
para os servidores de final de Carreira das mesmas 
categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de 
cargos e salários do órgão ou entidade contratante 
II - nos casos dos incisos I a III, V, VI e VIII do caput do art. 
2o, em importância não superior ao valor da remuneração 
constante dos planos de retribuição ou nos quadros de 
cargos e salários do serviço público, para servidores que 
desempenhem função semelhante, ou, não existindo a 
semelhança, às condições do mercado de trabalho;  
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de 
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser 
formado por unidade produzida, desde que obedecido ao 
disposto no inciso II deste artigo. 
§ 1º   Para os efeitos deste artigo, não se consideram as 
vantagens de natureza individual dos servidores 
ocupantes de cargos tomados como paradigma. 
§ 2º  Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de 
remuneração para as hipóteses de contratações previstas 
nas alíneas h, i, j, l e m do inciso VI do caput do art. 2º.  
Adiante, o artigo 9º enumera as vedações a que estão 
sujeitos os contratados temporariamente, que são:  
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos 
no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário 
ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança; 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, 
antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do 
encerramento de seu contrato anterior, salvo nas 
hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante 
prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta 
Lei.  
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo 
importará na rescisão do contrato nos casos dos incisos I 
e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do 
inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa 
das autoridades envolvidas na transgressão. 

O artigo 12, por sua vez, estabelece as hipóteses 
de extinção do contrato, sem qualquer direito a 
indenizações: I - pelo término do prazo contratual; II - por 
iniciativa do contratado. III - pela extinção ou conclusão do 
projeto, definidos pelo contratante, nos casos da 
alínea h do inciso VI do art. 2o, sendo que nos casos dos 
incisos II e III, será comunicada com a antecedência 
mínima de trinta dias.  
O §2º refere-se à possibilidade de indenização ao 
contratado no caso de extinção do contrato por iniciativa 
do órgão ou entidade contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importando no direito a 
indenização correspondente à metade do que lhe caberia 
referente ao restante do contrato.  
Por fim, as infrações disciplinares cometidas pelos 
servidores temporários deverão ser apuradas mediante 
sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada 
ampla defesa do contratado, na forma do artigo art. 10. 
 

3.6 – DA REGULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PROFESSORES NO 
MUNICÍPIO DE VILA VIELHA-ES 

 
Como já enunciado, na dinâmica do federalismo 

brasileiro, cada ente federado possui autonomia para 
editar suas próprias leis referentes à contratação 
temporária. Será, portanto, federal, estadual, distrital ou 
municipal, conforme seja a situação de competência da 
União, Estado, Distrito Federal ou do Município, em vista 
da autonomia que têm na organização e prestação dos 
respectivos serviços de suas competências, assevera 
Diógenes Gasparini (2008, p. 215).  

Nesse compasso, é imperioso destacar que que a 
legislação federal (Lei n.º 8.745/93), enunciada no tópico 
anterior, incide apenas no âmbito na União Federal, 
consoante jurisprudência remansosa do STF: 

Ademais, asseverou-se que a Lei 8.745/93 não 
incidiria em âmbito estadual ou municipal, porquanto 
regulamentaria contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público na órbita federal. Realçou-se, por fim, 
que a Carta Magna não autorizaria qualquer disciplina ou 
regulação no plano federal para contratação de guarda 
municipal. Alguns precedentes citados: HC 73131/PR 
(DJU de 17.5.96); AP 423/RS (DJe de 28.3.2008); RE 
593058 AgR/RS (DJe de 18.9.2009).HC 104078/SP, rel. 
Min. Gilmar Mendes, 7.6.2011. (HC-104078) 

Por consequência, cumpre frisar, os demais entes 
federadosprecisam editar normas próprias sobre a 
matéria.  

Nesse diapasão, preceitua o § 2º, do artigo 81, daLei 
Orgânica do Município de Vila Velha-ES: 
Lei complementar estabelecerá os casos de contratação 
por prazo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, para os 
órgãos da administração pública direta, indireta ou 
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo.  
Seguindo tal diretriz, em 25 de novembro de 2011, o 
Município de Vila Velha editou a Lei n.º 5.207 que dispõe 
sobre a contratação temporária de pessoal para a área de 
educação.  

A referida Lei complemente as Leis Municipais n.º 
4.751/09 e 5.121/11, que também tratam da contratação 
temporária de agentes. Todavia, é bom frisar que a Lei 
Municipal n.º 5.207/2011 trata da contratação de 
professores em caráter temporário. 

Nesse compasso, o artigo 1º estabelece a 
possibilidade de o Município celebrar contrato 
administrativo de prestação de serviço, por prazo 
determinado, para admissão de pessoal, em caráter 
temporário, para atender à necessidade de excepcional 
interesse público. 
Por seu turno, o artigo 2º, estabelece que o prazo máximo 
de duração de cada contrato é de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogável uma única vez por igual período. 

Nos termos do artigo 3º, é vedada a contratação 
temporária de profissionais na área de educação de 
servidores das administrações direta e indireta da União, 
dos estados e dos municípios, exceto as acumulações 
permitidas pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal, quais sejam: 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 
XI: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=104078&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=104078&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais 
de saúde, com profissões regulamentadas; 
Aponta José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 669) que 
o fundamento da proibição é impedir que o acúmulo de 
funções públicas faça com que o servidor não execute 
qualquer delas com necessária eficiência.  
Estabelece o artigo 4º a sujeição dos servidores 
temporários aos os mesmos deveres, proibições e 
responsabilidades vigentes para os servidores públicos do 
Município. Ademais, évedadoao contratado “I - receber 
atribuições, funções ou encargos não previstos no 
respectivo contrato e II – ser nomeado para o exercício de 
cargo de provimento em comissão ou em substituição” 
(artigo 6º). 
A contratação de professores temporários desafia 
processo administrativo simplificado, cujos critérios serão 
definidos no edital próprio, obedecidos aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência (artigo 5º). 
No que tange aos direitos, dispõe o art. 8º da referida lei 
que tais servidores farão jus a:  
I – à indenização de férias proporcionalmente ao tempo de 
serviço prestado; 
II – ao adicional de férias proporcional ao tempo de serviço 
prestado; 
III – ao adicional noturno; 
IV – ao adicional de periculosidade; 
V – ao adicional de insalubridade, conforme laudo de 
serviço; 
VI – ao vale-transporte ou o equivalente; 
VII – ao décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral; 
VIII – à gratificação paga ao servidor efetivo, quando essa 

for vinculada ao cargo. 
As hipóteses de extinção dos contratos temporários estão 
disciplinas no artigo 7º:  
Art. 7º O contrato firmado, de acordo com os termos desta 
Lei, extinguir-se-á sem direito à indenização: 
I – pelo término do prazo contratual; 
II – por iniciativa do contratado; 
III – por conveniência da Administração; 
IV- por abandono do contratado, caracterizado por falta ao 
serviço por período superior a 15 (quinze) dias corridos ou 
30 (trinta dias intercalados); 
V – por insuficiência de desempenho do contratado; 
VI – quando o contratado incorrer em falta disciplinar; 
VII – quando da homologação de concurso público para 
provimento dos cargos, na convocação dos aprovados, 
simultaneamente, para os casos específicos de carência 
de pessoal, excluindo os casos de contração para suprir 
estado emergencial temporária. 

Por fim, é imperioso registrar que os profissionais da 
área de educação, contratados de forma temporária, serão 
segurados do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS), previsto na Lei 8.213/91, sob à égide do artigo 
201 da Constituição Federal de 1988.  
 

4 – DOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS NO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES. 
 

Na forma do permissivo legal supra mencionado e 
segundo o imperativo da discricionariedade administrativa 
dos seus gestores políticos o Município de Vila Velha 
promove contratações de professores temporários para 
atendimento de suas necessidade. 

Segundo informações obtidas junto a Prefeitura 
Municipal de Vila Velha-ES, através do processo n.º 
53.091/2014, nos últimos (04) quatro anos (2011, 2012, 
2013 e 2014) o referido Município firmou 646 (seiscentos e 
quarenta e seis) contratos temporários com professores.  

As referidas contratações complementaram as 
necessidades do quadro municipal de professores que 
possui 2.291 (dois mil duzentos e noventa e um) 
professores efetivos, isto é, com vínculo de trabalho 
permanente com o aludido ente em razão de aprovação 
prévia em concurso de prova ou provas e títulos na forma 
do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 
Observa-se que o percentual de contratações temporária 
representa 28,19% (vinte e oito vírgula dezenove por 
cento) do quadro de professores efetivos do ente 
municipal.  

Outrossim, segundo apontou a Prefeitura Municipal, 
as contratações temporárias foram realizadas para 
“atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público para manutenção da SEMED”, em razão 
de licença ou doença de professores do quadro efetivo. No 
decorrer do presente ano (2014), 95 (noventa e cinco) 
professores do quadro efetivo se afastaram por licença e 
outros 144 (cento e quarenta e quatro) se afastaram por 
doença.  

O Município não oportunizou a análise de nenhum 
contrato temporário, no entanto informou que os 
professores temporários estão sujeitos ao Regime Geral 
da Previdência Social. Logo, são regidos pela 
Consolidação das leis do Trabalho, com direito a férias e 
décimo terceiro, dentro outros.  
 

5 – CONCLUSÃO 
 

A contratação temporária de professores para 
atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse públicotem lastro no inciso IX, do artigo 37, da 
Constituição Federal. A Lei Orgânica do Município de Vila 
Velha, em seu artigo 81, § 2º, reafirma tal possibilidade de 
contratação. 

Conforme se depreende dos referidos dispositivos 
legais, bem como da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, a contratação temporária desafia os seguintes 
requisitos: (i) previsão em lei dos cargos; (ii) tempo 
determinado; (iii) necessidade temporária de interesse 
público; e (iv) interesse público excepcional. 
Diante dos dados obtidos junto à Prefeitura, conclui-se que 
não houve o devido preenchimento de todos os requisitos 
no caso da contratação temporária de professores no 
Município de Vila Velha-ES, máxime da necessidade 
temporária o do interesse público excepcional.  

No que diz respeito ao requisito da “necessidade 
temporária”, vislumbra-se que o Município de Vila Velha 
realiza a contratação de professores para as atividades 
corriqueiras da secretaria de educação, isto é atividade 
essencial do município, de prestação contínua e não 
temporária. 

Também não se observa o interesse público 
excepcional, porquanto não restou demonstrado a 
situação extraordinária ou fora do cotidiano. A 
fundamentação apresentada para as contratações, qual 
seja, “atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público para manutenção da SEMED”, reforça a 
ausência de excepcionalidade. Em verdade, não há 
fundamento na acepção técnica jurídica que tal 
contratação exige. 
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Enfim, notadamente, cuidam-se, em geral, de 
contratações inconstitucionais, porquanto não respeitam 
os limites constitucionais acima anunciados.  
Em arremate, convém destacar que a ilegalidade não é 
medida estranha à realidade brasileira. É que, constitui 
prática Administrativaa celebração de contratos por tempo 
determinado, com servidores da área de educação, 
apenas no período compreendido entre fevereiro e 
dezembro.  

Além de negar o direito ao gozo de férias e de 
recebimento de décimo terceiro salário, o Poder Público se 
vale de tal prática no intuito de demonstrar “necessidade 
transitória” da prestação de serviço. Assim, durante anos a 
fio, contrata as mesmas pessoas para trabalhar por dez ou 
onze meses, como se fossem autônomos e 
independentes.  
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A relação entre a população urbana e o Direito real de propriedade 
de coisa imóvel no município de Vila Velha-ES no ano de 2015 
 

OLIVEIRA Christiano A1; COSTALONGA Jr Ademir João2  
 

RESUMO 

Introdução: O presente projeto investigou as relações jurídicas reais da população urbana de Vila Velha na contemporaneidade, por amostragem, 
quanto a compreensão para a real situação relativa ao Direito de Propriedade. Visa pesquisar e entender as principais normas do Direito de 
Propriedade e sua finalidade social de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e as atuais condutas da população 
urbana do município de Vila Velha relativa a propriedade. Dessa forma, é de grande valia para o meio acadêmico essas investigações pelo fato de 
que podemos levantar dados e apontar futuros questionamentos sobre essas relações; inclusive através de entrevistas e recolhimento de dados. 
Objetivo: Investigar e comparar o grau de informação da população urbana de Vila Velha - ES, ano de 2015, concernente às relações jurídicas de 

Direitos Reais de propriedade de coisa imóvel. Elencar, através de entrevistas e aplicação de questionários, por entrevistas via amostragem, qual 
o grau de informação e conscientização dos cidadãos deste município no que se refere ao nível de conhecimento relativo ao Direito de Propriedade. 
Analisar comparativamente dados do cadastro imobiliário da Prefeitura de Vila Velha – ES. Analisar comparativamente dados do cadastro imobiliário 
dos cartórios de registro de imóveis do município de Vila Velha - ES. 
Método: O método escolhido foi o bibliográfico, e, quantitativo, utilizando-se de instrumentos estatísticos, visando traduzir opiniões e informações 
fornecidas pelos entrevistados, onde se tabulou os dados numéricos nos quais são classificados e analisados na seqüência. 
Resultados: Pesquisou-se as principais normas do Direito de Propriedade e sua finalidade social de acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, e as atuais condutas da população urbana do município de Vila Velha relativa a propriedade, tendo como ponto de 
partida, a natureza restritiva de direitos de que se  reveste o instituto, a forma como incide, bem como o papel que deve representar no exercício 
da função social da propriedade.  Entendendo esta como Garantia Constitucional, de cidadania e direitos da população urbana no município de 
Vila Velha, Estado do Espírito Santo, no ano de 2015. 
Conclusão: Diante dos dados levantados na pesquisa conclui-se que não há efetividade da função social  da propriedade, visto que a realidade 
social não condiz com a norma, isto, pelo fato de que, de acordo com os dados elencados, no município de Vila Velha-ES, considerável parte da 
população, 86.206 munícipes, representando 37,18% que arrecadam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), mas não possuem os registros 
de seus imóveis. Desta forma, encontram-se distantes da possibilidade da efetivação da garantia de seus direitos de propriedade imobiliária. 
Palavras-chave: Direito reais, propriedade de coisa imóvel, cidadania e direitos da população urbana. 
 

INTRODUÇÃO1 
 

O presente projeto investigou as relações jurídicas 
reais da população urbana de Vila Velha na 
contemporaneidade, por amostragem, quanto a 
compreensão para a real situação relativa ao Direito de 
Propriedade. Visa pesquisar e entender as principais 
normas do Direito de Propriedade e sua finalidade social 
de acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, e as atuais condutas da população urbana 
do município de Vila Velha relativa a propriedade. Dessa 
forma, é de grande valia para o meio acadêmico essas 
investigações pelo fato de que podemos levantar dados e 
apontar futuros questionamentos sobre essas relações; 
inclusive através de entrevistas e recolhimento de dados. 
 

OBJETIVO 
 

Investigar e comparar o grau de informação da 
população urbana de Vila Velha - ES, ano de 2015, 
concernente às relações jurídicas de Direitos Reais de 
propriedade de coisa imóvel. Elencar, através de 
entrevistas e aplicação de questionários, por entrevistas via 
amostragem, qual o grau de informação e conscientização 
dos cidadãos deste município no que se refere ao nível de 
conhecimento relativo ao Direito de Propriedade. Analisar 
comparativamente dados do cadastro imobiliário da 
Prefeitura de Vila Velha – ES. Analisar comparativamente 
dados do cadastro imobiliário dos cartórios de registro de 
imóveis do município de Vila Velha - ES. 

 

 
 
MÉTODOS 

                                                 
1 Aluno do 6º período do curso de Graduação em Direito da Faculdade Novo 
Milênio. 
2 Graduado em Direito pelo Centro Superior de Ciências Sociais de Vila 
Velha. Mestre em Relações Privadas e Constituição pela Faculdade de 
Direito de Campos. Professor da Faculdade Novo Milênio. 

 
       O método escolhido foi o bibliográfico, e, quantitativo, 
utilizando-se de instrumentos estatísticos, visando traduzir 
opiniões e informações fornecidas pelos entrevistados,  
onde se tabulou os dados numéricos nos quais são 
classificados e analisados na seqüência. 
 

RESULTADOS 
 
        Pesquisou-se as principais normas do Direito de 
Propriedade e sua finalidade social de acordo com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e 
as atuais condutas da população urbana do município de 
Vila Velha relativa a propriedade, tendo como ponto de 
partida, a natureza restritiva de direitos de que se  reveste 
o instituto, a forma como incide, bem como o papel que 
deve representar no exercício da função social da 
propriedade. Entendendo esta como Garantia 
Constitucional, de cidadania e direitos da população 
urbana no município de Vila Velha, Estado do Espírito 
Santo, no ano de 2015. 
 

CONCLUSÃO 
 
Diante dos dados levantados na pesquisa conclui-se que 
não há efetividade da função social  da propriedade, visto 
que a realidade social não condiz com a norma, isto, pelo 
fato de que, de acordo com os dados elencados, no 
município de Vila Velha-ES, considerável parte da 
população, 86.206 munícipes, representando 37,18% que 
arrecadam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), 
mas não possuem os registros de seus imóveis. Desta 
forma, encontram-se distantes da possibilidade da 
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efetivação da garantia de seus direitos de propriedade 
imobiliária. 
 
BREVE HISTÓRICO DA PROPRIEDADE 
 

A sistematização normativa da propriedade ganha 
contornos mais nítidos nos direitos mesopotâmico, 
hebraico, grego e, principalmente, no direito romano. Em 
Roma, construiu-se aquilo que é, até hoje, a estrutura do 
direito real de propriedade, fundamentando-se em um 
complexo de direitos ou prerrogativas exercidas por uma 
pessoa sobre uma determinada coisa. 

O direito de propriedade é uma das mais antiga 
prerrogativas humanas pois, quase que simultaneamente 
ao “ser”, nasce o “ter”. Surge então a existência de um 
direito subjetivo à propriedade desde as mais remotas 
legislações praticamente da decorrência natural da 
existência do homem e da possibilidade de acúmulo de 
riqueza.  

Para Léon Duguit2, a noção de função social, antes 
concebida por Augusto Comte, foi incorporada ao conceito 
de direito de propriedade. A teoria de Duguit não é 
fundamentada em normas jurídicas, mas numa análise 
sociológica, que parte da concepção do Direito como 
resultado constante e espontâneo dos fatos e não como 
mera obra do legislador.  

Assim, ainda que leis e códigos permaneçam intactos, 
as necessidades surgidas na vida em sociedade acabam 
por formar constantemente novas instituições jurídicas. 
Nesse contexto, foi a necessidade de superar as 
concepções individualistas do direito privado, nas quais o 
homem é tomado isoladamente, que resultou na 
consagração da noção de função social da propriedade. A 
partir de então, a noção do instituto passou a abranger a 
sua flexibilização, nos casos em que o bem não fosse 
utilizado de forma a atender, concomitantemente aos 
interesses do proprietário, os interesses coletivos. 

Duguit sustenta que: 
 

“a propriedade não tem mais um caráter absoluto e 
intangível e que o proprietário, pelo fato de possuir uma 
riqueza (propriedade), deve cumprir uma função social. 
Seus direitos de proprietário só estarão protegidos se ele 
cultivar a terra ou se não permitir a ruína de sua casa, caso 
contrário será legítima a intervenção do Estado no sentido 
de obrigar o cumprimento de sua função social”.3 
 

A propriedade é uma parte fundamental ao indivíduo, 
à ordem econômica e ao Estado. Isto exige que em todas 
as camadas de atuação e interesse a propriedade tenha 
função social, sendo capaz de produzir uma vida digna com 
justiça social. A importância desse caráter social dado à 
propriedade reflete-se no dever do proprietário de dar à sua 
propriedade uma função específica, ou seja, uma função 
de cunho social, que se destine ao interesse coletivo e não 
apenas ao interesse individual. 

Desde então, que o direito de propriedade é o direito 
conferido a determinada pessoa de usar, gozar e dispor da 
coisa, além de poder reaver o referido direito de 
propriedade das mãos de quem injustamente a possua. 
Como menciona Clóvis Beviláqua:  
“os direitos de uso (jus utendi), gozo ou fruição (jus fruendi), 
e disposição (jus abutendi, ou mais precisamente, jus 

                                                 
2 Até então a função social da propriedade era estudada com base em fundamentos 
filosóficos, por filósofos como Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Bussuet, Mirabeau, 
Bentham, Locke. 

disponendi), têm origem romana e, além da origem 
gramatical, possuem, por assim dizer, uma gênese 
espiritual. Isso porque não se emprestava à propriedade 
caráter absoluto, subordinando-se essa aos interesses 
maiores do Estado e/ou da sociedade”. 4 

O Código Civil de 1916 explicita em seu art. 674, no 
título “Dos Direitos Reais sobre Coisas Alheias”, o elenco 
legal e restrito dos direitos reais entre nós, tais quais: 

“São direitos reais, além da propriedade: 
I – a enfiteuse; 
II – as servidões; 
III – o usufruto; 
IV – o uso; 
V – a habitação; 
VI – as rendas expressamente 
constituídas sobre imóveis; 
VII – o penhor; 
VIII – a anticrese; 
IX – a hipoteca”. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro trás à tona que a 
“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 
1789, assegura que o direito de propriedade estaria 
limitado na medida em que os outros indivíduos não 
tivessem seus direitos afetados, tendo o Código de 
Napoleão de 1804, tentado ser individualista e estabelecido 
que:  

“o direito de gozar e de dispor das coisas de modo 
absoluto, contanto que isso não se tornasse uso proibido 
pelas leis ou pelos regulamentos”.  

Com isso, foi consagrado o “Princípio da Legitimidade 
da Limitação do Estado sobre a Propriedade”. A limitação, 
que no início era praticamente só o direito de vizinhança, 
foi evoluindo e cada vez mais tende a condicionar o 
exercício deste direito ao bem-estar coletivo.  

Ressalta ainda Luiz Edson Fachin que:   
 

“a função social da propriedade, ainda que não tivesse tal 
denominação à época, surgiu com a Constituição de 1946; 
prevendo no art. 147 que “o uso da propriedade será 
condicionado ao bem-estar social”. 
 

Por sua vez, também na Constituição de 1969, a 
função social torna-se instituto assentado, demonstrando 
claro avançou, quando limita o direito de propriedade e 
autoriza a desapropriação para fins de reforma agrária com 
a denominação dada pelo art. 160, III: 

“Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim 
realizar o desenvolvimento nacional e a justiça 
social, com base nos seguintes princípios: 
(...) 

III – função social da propriedade”. 
Luis Henrique Paccagnella aponta que: 

“a Constituição vigente assegura o direito de 
propriedade – um direito individual – mas também 
prevê limitações ou forma de perda da mesma, 
sempre em prol do interesse social, como pudemos 
observar no já citado artigo 5º, XXII e XXIII e artigo 
170, II, III e VI da Constituição, o direito de 
propriedade apenas será reconhecido juridicamente 
se atendida a função social”. 

Ademais, sustenta Odete Medauar que:  

3 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del Derecho Publico y Privado. Buenos Aires: 
Editorial Heliasta S.R.L., 1975, p.178-179. 
4 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Ed. Forense. Rio de Janeiro 

1.956, 4ª edição atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 111/112. 
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“a propriedade deixou de ser um direito subjetivo do 
proprietário e passou a ser a função social daquele que 
detém a riqueza”. 

E, José Afonso da Silva, discorre sobre, quando diz 
que: 

“a função social da propriedade não se confunde com os 
sistemas de limitação da propriedade. Estes dizem 
respeito ao exercício do direito ao proprietário; aquela, à 
estrutura do direito mesmo, à propriedade. (...) Limitações, 
obrigações e ônus são externos ao direito de propriedade, 
vinculando simplesmente a atividade do proprietário, 
interferindo tão-só com o exercício do direito, e se 
explicam pela simples atuação do poder de polícia”. 
 

Em nosso sistema, os direitos reais constituem um 
número fechado (numerus clausus). Ou seja, somente a lei 

pode constituir direito real, em contrapartida aos direitos 
obrigacionais ou pessoais. Direitos estes que dependem 
exclusivamente da iniciativa ou da vontade das partes. 

O legislador, no curso de nossa história jurídica, criou 
outros institutos conversíveis em direitos reais. São 
mencionáveis as chamadas obrigações com eficácia real, 
que são avenças de natureza eminentemente negocial às 
quais, para maior proteção de determinada categoria de 
contratantes, permitem o registro imobiliário e obtêm o 
status de direito real. Exemplos característicos são o direito 
de preferência do inquilino na aquisição do imóvel locado, 
nos limites e termos do art. 33 da Lei nº 8.245/815, bem 
como o direito do compromissário comprador de imóvel, 
com contrato registrado, de acordo com o Decreto nº 58/37 
e Lei nº 6.766/79. Pode, portanto, a lei, mas somente ela, 
ampliar ou restringir o rol de direitos reais. 

Desse modo, a existência de direitos reais em 
diplomas legais fora do rol do art. 674 não infere no 
princípio do numerus clausus. O Código de 2002 inicia, a 
partir do art.1.225, a disciplinar os direitos reais sobre 
coisas alheias: propriedade fiduciária, superfície, 
servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente 
comprador, penhor, hipoteca e anticrese. A Lei nº 
11.481/2007 acrescentou a esse rol a concessão de uso 
especial para fins de moradia e a concessão de direito real 
de uso. 

Nesses direitos reais, menos amplos que a 
propriedade, o titular fica privado de alguns dos poderes 
inerentes ao domínio. Basicamente, haverá dois titulares 
sobre a mesma coisa, cada um com âmbito de atuação 
próprio e definido pela lei, na extensão de exercício do 
domínio. 

Alguns desses direitos oferecem modernamente 
grande interesse prático, tendo em vista a finalidade social 
atual a que se destinam, como o usufruto, exemplo 
dinâmico de direito de desfrute da coisa, e a hipoteca e 
penhor, com finalidade precípua de servir de garantia a 
negócios jurídicos, importantes auxiliares do direito 
obrigacional e da circulação de riquezas 

Os ditames fundamentais dos direitos de propriedade 
devem vir sempre disciplinados  na Lei Maior. A razão de 
ser da propriedade deve ser buscada em cada país, em 
cada ordenamento, em cada época, em sua organização 
política, social e econômica. 

Em termos gerais, pode-se afirmar que enquanto os 
direitos pessoais ou obrigacionais são estruturados para 
satisfazer basicamente às necessidades individuais, os 

                                                 
5 Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante 
as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, 
haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro 
do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo 
menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.  

direitos reais buscam o aperfeiçoamento dos estágios 
políticos, sociais e econômicos, procurando não apenas 
satisfazer a necessidades individuais, mas também 
principalmente a coletivas. Por essa razão, a Constituição 
Federal assegura o direito de propriedade (art. 5º, XXII), 
mas acrescenta que ela ‘atenderá sua função social’ (art. 
5º, XXIII) ”. 

Segundo Venosa: 
 

“a ordem pública é fator preponderante na disciplina dos 
direitos reais, sendo normas definidoras de tais direitos, 
bem como guarda relação direta com o conteúdo 
institucional da propriedade”. 
 

Nesse ínterim, permite-se inserir o instituto da função 
social também na posse e propriedade como instrumento 
que transcende o absolutismo dos direitos reais e se 
apresenta como limitador dos interesses privados ante aos 
coletivos, de ordem social. Assim, o Estado torna-se um 
intermediador do interesse público impondo que o princípio 
da função social da propriedade seja de fato efetivado.  

Com efeito, a propriedade constitui elemento 
imprescindível para o modo de produção capitalista, 
representado pela conjugação entre o capital, isto é, a 
propriedade do empresário ou industrial, e a força física 
dos trabalhadores, que por sua vez trabalham na 
expectativa de amealhar bens, ou seja, constituir seu 
próprio patrimônio, sua propriedade.   

Como conseqüência, a própria produção científica, 
durante anos, deu ênfase ao aspecto individual da 
propriedade, como instituto eminentemente de direito 
privado, cuja disciplina era regida principalmente pelo 
Código Civil de 1916, o qual conferia ao proprietário o 
poder de uso ilimitado e incondicionado sobre seus bens. 
Isto é, a propriedade servia apenas ao dono, e não tinha 
qualquer função instrumental na lida dos interesses 
públicos. 

Com o advento da noção de função social da 
propriedade, o pensamento que girava em torno do instituto 
paulatinamente se modificou. Por influência, já no século 
XX, do jurista  

Antônio Hermann Benjamin também esclarece que: 
 
“num primeiro momento, ainda sob forte influência da 
concepção individualista ultrapassada, defendeu-se que a 
função social da propriedade operava somente através de 
imposições negativas (não fazer). Posteriormente, 
percebeu-se que o instituto atua principalmente pela via de 
prestações positivas a cargo do proprietário. A função 
social mais que aceita, requer a promulgação de regras 
impositivas, que estabeleçam para o proprietário 
obrigações de agir, na forma de comportamentos ativos na 
direção do proveito social”. 
 

Assim, a função social da propriedade foi alçada à 
condição de elemento condicionante do exercício da 
propriedade, conforme insculpido no artigo 5º, inciso XXIII, 
da Constituição Federal, bem como princípio da ordem 
constitucional econômica, capitulado pelo artigo 170, inciso 
III, e das políticas urbana (artigo 182, §2º) e agrícola e 
fundiária (artigo 186). Com esta imposição, a de 
cumprimento da função social, espera o texto 
constitucional obter uma melhor e mais justa distribuição 

Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de 
locação desde que subscrito também por duas testemunhas. 
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das riquezas sem, no entanto, necessariamente socializar 
a propriedade. 

Passou-se a inadmitir, desta maneira, a ociosidade e 
o sub-aproveitamento da propriedade. A propriedade que 
não cumpre sua função social perde seu caráter de 
intangível. Melhor dizendo, o ordenamento jurídico não 
aceita como legítima a propriedade que não cumpre sua 
função social e, assim, o Estado se vê munido dos 
fundamentos para a imposição do uso adequado, ou de 
outra destinação que implique na perda da propriedade. 
 
Da propriedade imóvel no Brasil 
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 

O inciso XXII do artigo 5º versa que:  
“é garantido o direito de propriedade”. 

Este dispositivo assegura toda e qualquer 
propriedade, desde a imobiliária até a intelectual e de 
marcas. É um dispositivo pelo qual se reconhece à pessoa, 
no Brasil, o direito de ser proprietário de algo, em 
contraponto com exclusividade da propriedade estatal de 
outros regimes. 
 
O artigo 5º, inciso XXIII da Constituição Federal também 
dispõe que:  

"a propriedade atenderá sua função social".  
 

A função social da propriedade é um conceito que dá 
a este um atributo coletivo, não apenas individual. Significa 
dizer que a propriedade não é um direito que se exerce 
apenas pelo dono de alguma coisa, mas também que esse 
dono exerce em relação a terceiros. Ou seja, a 
propriedade, além de direito da pessoa, é também um 
encargo contra essa, que fica constitucionalmente 
obrigada a retribuir, de alguma forma, ao grupo social, um 
benefício pela manutenção e uso da propriedade. 
 

Nessa linha de raciocínio o Poder Público pode 
efetivar a desapropriação quando necessária, e não sendo 
esta uma sanção, a indenização deve ser prévia e em 
dinheiro conforme versa o art. 5º, XXIV da CF:  

 
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvada os casos previstos nesta Constituição”. 

 
Em outras palavras, é um instrumento de que se vale 

o Estado para retirar a propriedade de um particular e 
incorporar ao patrimônio público, indenizando o ex-
proprietário. A Constituição estabelece três tipos de 
desapropriação: por necessidade pública; por utilidade 
pública e por interesse social.  
 

Cabe ressaltar que há duas exceções a essa regra 
geral: sendo que algumas desapropriações são feitas 
mediante indenização justa e prévia, mas em títulos, não 
em dinheiro e a segunda exceção é uma desapropriação 
com efeito de confisco, feita, sem indenização do 
proprietário particular. 
 

Versa o inciso XXV do artigo 5º que:  
 

“no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá ser de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano”. 
 

Também trata do instituto da requisição administrativa, 
pelo qual o proprietário particular do bem não perde a 
propriedade, mas terá que tolerar a ocupação ou o uso dela 
durante certo período de tempo, para que o Poder Público 
enfrente uma situação de iminente perigo público, como 
uma enchente, ou de guerra. Finda ocupação, o Estado 
desocupará ou devolverá o bem do particular e ficará 
obrigado a indenizar este, se da ocupação ou uso resultou 
algum dano material ao bem.                                                                    
 
POSSE E PROPRIEDADE 
Da Posse 

A posse continua sendo um dos institutos mais 
controvertidos de todo o direito. Seu conceito, teorias, 
natureza jurídica e seus elementos são motivos de 
divergência doutrinária. Porém, no entendimento 
doutrinário majoritário, bem como do ordenamento pátrio, 
a posse é o fato que permite e possibilita o exercício do 
direito de propriedade. 

De acordo com Albuquerque: 
 

“a função social da posse como princípio constitucional 
positivado, além de atender à unidade e completude do 
ordenamento jurídico, é exigência da funcionalização das 
situações patrimoniais, especificamente para atender as 
exigências de moradia, de aproveitamento do solo, bem 
como aos programas de erradicação da pobreza, 
elevando o conceito da dignidade da pessoa humana a um 
plano substancial e não meramente formal. É forma ainda 
de melhor se efetivar os preceitos infraconstitucionais 
relativos ao tema possessório, já que a funcionalidade pelo 
uso e aproveitamento da coisa juridiciza a posse como 
direito autônomo e independente da propriedade, 
retirando-a daquele estado de simples defesa contra o 
esbulho, para se impor perante todos”. 
 

Ainda segundo Diniz:  
 

“o conceito de posse por mais que etimologicamente 
pareça simples, é dantes doutrinariamente uma tarefa 
árdua devido à ambigüidade do termo e pelo seu emprego 
em sentido impróprio para designar propriedade, condição 
de aquisição do domínio, exercício do direito e etc. A 
posse pode ser real ou presumida, de boa-fé ou de má-fé, 
direta ou indireta”.  
 

São concebidas duas teorias que definem o conceito 
de posse: 
- Teoria de Savigny (Subjetiva): Para Savigny, a fim de se 
caracterizar a posse, é necessário que o possuidor tenha o 
"corpus" (ter a coisa em seu poder), e "animus" (vontade 
de ter a coisa como sua), sendo que se tiver somente o 
"corpus" não será considerado possuidor e sim, detentor, 
não tendo, com isto, proteção possessória.  
- Teoria de Ihering (Objetiva): Para Rudolf von Ihering, a 
fim de se configurar a posse, há necessidade de se 
comprovar apenas o "corpus", dispensando-se o "animus", 
pois este encontra-se inserido naquele. Venosa acentua 
que ao separar a posse da propriedade, paralelamente 
está colocando a relação de posse ao “serviço” integral da 
propriedade. 

Observa-se então que a função social da posse 
relaciona-se com o uso da propriedade, perpassando 
aspectos pertinentes a essa relação externa, que é o seu 
exercício. E, da forma como ocorre o uso da propriedade, 
torna-se possível verificar o modo com que são exercidas 
as faculdades ou os poderes inerentes ao direito de 
propriedade. Pelo exposto a função social da posse está 
em um plano distinto, pois a função social é mais evidente 
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na posse e muito menos na propriedade, que mesmo sem 
o uso pode se manter como tal.  

Já o fundamento da função social da propriedade é 
eliminar da propriedade privada o que há de eliminável, ou 
seja, deve haver limitações fundadas no interesse público 
visando instituir um conceito dinâmico da propriedade. O 
fundamento da função social da posse, por sua vez, revela 
uma expressão natural da necessidade. 

No entanto, conforme nossos levantamentos, por meio 
de entrevistas aos munícipes, no ano de 20156: 

 
Você já ouviu falar sobre a 
FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE?  QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 195 97,50% 

SIM 5 2,50% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 

Além de quanto à saberem discernir entre propriedade 
e posse: 

 

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE 
PROPRIEDADE E POSSE DE UM 
IMÓVEL? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 185 92,50% 

SIM 15 7,50% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 
 

 
 

                                                 
6 Foram entrevistados 200 (duzentos munícipes). 

E, ainda quando questionados sobre terem o 
conhecimento de que, para que se tenha a 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL ela deve estar registrada em 
cartório de registro de imóveis; obteve-se: 
 

Você sabe que para que você tenha a 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL ela deve estar 
registrada em cartório de registro de imóveis? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 142 71,00% 

SIM 58 29,00% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 
Da Propriedade 

A propriedade apresenta em seu conceito e 
compreensão, inúmeras influências no decorrer da história, 
desde a antiguidade até a moderna concepção da referida 
temática. Reporta-se ao estudo da propriedade na época 
feudal, no direito romano, no Estado liberal e absolutista 
uma vez que a história da propriedade é decorrência direta 
da organização política do Estado. 

O direito, especialmente o direito civil, por longo tempo 
esteve restrito à proteção apenas dos interesses 
burgueses. Essa concepção individualista e patrimonialista 
do direito predominou até o advento da Constituição 
Federal de 1988, inferiu maior preponderância ao homem 
no centro do ordenamento jurídico, em detrimento à 
propriedade.  

Da mesma forma, pelo fato da dignidade da pessoa 
humana ter sido elevada a fundamento da República, o 
direito não mais protege quase que exclusivamente a 
propriedade, mas precipuamente a existência do ser 
humano. 

Portanto, a propriedade era considerada direito 
subjetivo absoluto. Hoje é observada a partir de outra 
concepção, ao aliar-se a função social às suas faculdades 
inerentes de usar, gozar e dispor.  

O conceito de propriedade pode ser expresso, 
segundo Kataoka, como: 

“direito que permite a um titular usar, gozar e dispor 
de certos bens, desde que ele o faça de modo a 
realizar a dignidade de pessoa humana”. 

 
Complementando com o entendimento de Antonio 

Herman Benjamim: 

Você já ouviu falar sobre a 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE?

97,50%

2,50%

NÃO

SIM

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE 

PROPRIEDADE E POSSE DE UM IMÓVEL?

92,50%

7,50%

NÃO

SIM

Você sabe que para que você tenha a PROPRIEDADE DO IMÓVEL 

ela deve estar registrada em cartório de registro de imóveis?

71,00%

29,00%

NÃO

SIM
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“de uma maneira simplificada, o direito de propriedade dá 
ao seu titular o poder de exclusão (reivindicação), uso, 
gozo, disposição e transmissão”.  

 
Dessa forma, diferente da posse, a propriedade não 

apresenta a mesma capacidade intuitiva de percepção. A 
propriedade espelha um direito. De acordo com Venosa: 

 
“trata-se do direito mais amplo da pessoa em relação à 
coisa, sendo submetida à senhoria do titular, do 
“domunus”. 

 
Ainda, conforme descreve o art. 1.228 do Código Civil 

de 2002: 
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 
dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

Em suma, trata-se de um direito real que recai 
diretamente sobre a coisa e que é independente, tanto para 
o seu exercício, quanto para a prestação de quem quer que 
seja. O direito de propriedade é o mais amplo da pessoa 
em relação à coisa, conforme reza o art. 1228 do C.C, 
engloba tanto os bens corpóreos, incorpóreos, móveis e 
imóveis, mas impõe também, limitações.  

Quanto á natureza jurídica da propriedade pode-se 
afirmar que o princípio da função social relativizou o 
individualismo, marcante no direito de propriedade na 
concepção passada. 

A propriedade não deixou de ser direito subjetivo 
tutelado pelo ordenamento jurídico, mas a função social 
altera a estrutura e o regime jurídico do direito de 
propriedade, atuando sobre o seu conceito e o seu 
conteúdo. Desse modo, a natureza da propriedade é vista 
hoje em um sentido predominantemente social.  

Todavia, de acordo com o que se obteve de dados 
quando interrogamos os entrevistados sobre conhecerem 
alguma política pública (ação governamental) que é feita 
para a conscientização da população referente ao registro 
de seu imóvel, angariamos os seguintes dados: 

 
Você conhece alguma política 
pública (ação governamental) que é 
feita para a conscientização da 
população referente ao registro de 
seu imóvel?  QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 200 100,00% 

SIM 0 0,00% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 
Eficácia jurídica e social 

Juridicamente, posse e propriedade não são a mesma 
coisa. Alguém pode estar na posse de um objeto e não ser 
o proprietário dele. É apenas o detentor da posse, mas não 
é o dono. No âmbito do direito imobiliário e especialmente 
em Direito Agrário, a questão da posse é muito ampla, 
complexa e de suma importância. O Código Civil brasileiro 
trata da posse em seus artigos 1.196 a 1.224. O Artigo 
1.196 define a posse da seguinte forma:  

“considera-se possuidor todo aquele que tem 
de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade”.  

 
Ou seja, o conceito de propriedade é mais amplo do que o 
de posse. O proprietário é aquele que tem o pleno domínio 
sobre a coisa. Ele pode dispor livremente dela quando 
quiser. Ao passo que o possuidor não dispõe desse poder. 
Ele é apenas o detentor da posse dela, que pode ser 
temporária ou permanente. dado 

Exemplificando de forma simples os efeitos da posse 
e da propriedade expõe-se da seguinte maneira: tratando-
se de um bem móvel, a propriedade é provada por meio da 
nota fiscal de aquisição. Quando se trata de imóvel, a prova 
da propriedade é feita com a escritura da aquisição 
devidamente registrada no cartório de registro de imóveis 
competente. Isto é, no cartório da comarca onde se situa o 
imóvel. Por isso que se diz que quem não registra não é 
dono. 

Nesse contexto, conforme levantamentos de dados, 
obteve-se: 
 

Você conhece alguma Lei municipal que 
estabelece mecanismos que garantam o 
cumprimento da FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 199 99,50% 

SIM 1 0,50% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 

Mas alguém que detenha apenas a posse de um 
imóvel poderá tornar-se proprietário dele por outros meios 
que não o da compra e venda, por exemplo. E isso desde 
que ele satisfaça alguns requisitos da lei. O Artigo 1.204 do 
Código Civil diz que:  

“adquire-se a posse desde o momento em que se 
torna possível o exercício, em nome próprio, de 
qualquer dos poderes inerentes à propriedade”. 

VOCÊ CONHECE ALGUMA POLÍTICA PÚBLICA PARA 

CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO REFERENTE  

AO REGISTRO DE SEU IMÓVEL?

100,00%

0,00%

NÃO

SIM

Você conhece alguma Lei municipal que estabelece 

mecanismos que garantam o cumprimento da

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE?

99,50%

0,50%

NÃO

SIM
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O exercício desses poderes é quando o possuidor já 

cumpriu os requisitos estabelecidos pela lei. Se já exerceu 
a posse mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada do 
imóvel por determinado tempo, ele poderá requerer o 
domínio (propriedade) por meio da ação de usucapião. A 
sentença do juiz vale como escritura, que poderá ser 
registrada no cartório de registro de imóveis competente. 

Nesse ínterim, observando a inferência do Legislativo 
referente ao registro de imóvel; quando interrogados os 
entrevistados sobre o conhecimento de alguma Lei 
(aprovada ou em discussão), obtivemos os seguintes 
dados: 
 

Você conhece alguma Lei (aprovada ou 
em discussão) referente ao registro de 
seu imóvel? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 200 100,00% 

SIM 0 0,00% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 
E, ainda, dando prosseguimento ao levantamento: 

 
VOCÊ SABE OS DIREITOS QUE O 
REGISTRO DO IMÓVEL GARANTE 
A VOCÊ? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 192 96,00% 

SIM 8 4,00% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 

CASO SIM. QUAIS?  QUANTIDADE PORCENTAGEM 

PROPRIEDADE 4 50,00% 

PARTILHA DE BENS 2 25,00% 

GERAR TRIBUTAÇÃO 1 12,50% 

CONDIÇÃO de AÇÃO JURÍDICA 1 12,50% 

   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 8 100,00% 

 

 
 
Importância do Registro de Imóveis no Brasil 

O sistema registral imobiliário brasileiro possui suma 
importância no que condiz aos negócios imobiliários, dada 
a grande abrangência dos efeitos. A principal função do 
registro de imóveis é “dar vida”, “fazer surgir” os direitos 
reais arrolados em “numerus clausus” no artigo 1225 do 
Código Civil; além da publicidade declarativa aos atos.  

No Brasil, adota-se o sistema misto, sob o qual o 
registro pode conferir o efeito declaratório da publicidade, 
como numa sentença de usucapião, por exemplo, ou o 
efeito constitutivo da mesma, sob o qual a publicação é 
considerada substancialmente necessária à constituição 
de um determinado direito ou à sua evidência, como ocorre 
na compra e venda de bens imóveis. Outro efeito que 
decorre do registro é a segurança jurídica atribuída ao ato.  

Assim definiu Francisco Amaral:  
 

“segurança jurídica significa paz, a ordem e a estabilidade 
e consiste na certeza de realização do direito. Os sistemas 
jurídicos devem permitir que cada pessoa possa prever o 
resultado de seu comportamento, o que ressalta a 
importância do aspecto formal das normas jurídicas, a sua 
forma de expressão. O direito tem, por isso, como um de 
seus valores fundamentais, para muitos o primeiro na sua 
escala, a segurança, que consiste, precisamente, na 
certeza da ordem jurídica e na confiança de sua 
realização, isto é, no conhecimento dos direitos e deveres 
estabelecidos e na certeza de seu exercício e 
cumprimento, e ainda na previsibilidade dos efeitos do 
comportamento pessoal”.  
 

No momento em que é efetuado o registro ocorre a 
transferência da propriedade e esta presume-se plena e 
exclusiva, até prova em contrário, gerando uma garantia ao 
adquirente de que seu direito real em nada será atacado, 
salvo se houver justa causa, provada judicialmente.  

Conforme levantamento dos dados, quando argüidos 
sobre a cognição do que é o registro de imóveis, angareou-
se os seguintes números: 
 

VOCÊ SABE O QUE É O 
REGISTRO DE IMÓVEL? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

VOCÊ CONHECE ALGUMA LEI APROVADA OU EM 

DISCUSSÃO REFERENTE AO REGISTRO DE SEU IMÓVEL?

100,00%

0,00%

NÃO

SIM

VOCÊ SABE OS DIREITOS QUE O 

REGISTRO DO IMÓVEL GARANTEM A VOCÊ?

96,00%

4,00%

NÃO

SIM

QUANTIDADE DE ENTREVISTADOS QUE AFIRMARAM 

CONHECER OS DIREITOS QUE O REGISTRO DO IMÓVEL 

GARANTEM AO CIDADÃO.

50,00%

25,00%

12,50%

12,50%

PROPRIEDADE

PARTILHA DE BENS

GERAR TRIBUTAÇÃO

CONDIÇÃO de AÇÃO JURÍDICA
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NÃO 148 74,00% 

SIM 52 26,00% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 

Ainda, segundo levantamento da pesquisa, questão 
01:  

 

VOCÊ POSSUI CASA PRÓPRIA QUANTIDADE PORCENTAGEM 

NÃO 142 71,00% 

SIM 58 29,00% 
   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

7 
 

E, dos que responderam possuir casa própria, quando 
questionados sobre o registro do referido patrimônio, 
questão 03: 
 

SUA CASA POSSUI REGISTRO? QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Referente aos que responderam 
POSSUIR CASA PRÓPRIA 

OBSERVAÇÃO: 
Quantidade 

referente aos que 
responderam 

POSSUIR CASA 
PRÓPRIA 

OBSERVAÇÃO: 
Porcentagem 

referente aos que 
responderam 

POSSUIR CASA 
PRÓPRIA 

SIM 49 84,48% 

NÃO 9 15,52% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 58 100,00% 

 

                                                 
7 Observação: informava-se ao entrevistado que se entende CASA PRÓPRIA como 

sendo o imóvel devidamente registrado, em nome do mesmo, no CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS. 

 

 
 

Quando o entrevistado/a (s) respondeu SIM à questão 
2 (que sabia do que se trata o registro do imóvel) e NÃO à 
questão 3 (por qual motivo não registrou o imóvel) obteve-
se o seguinte dado abaixo: 

CASO a resposta da QUESTÃO 02 seja 
SIM e da QUESTÃO 03 seja NÃO.  QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Não sabe onde REGISTRAR 0 0,00% 

Não sabe como REGISTRAR 0 0,00% 
NÃO tem DINHEIRO para registrar 0 0,00% 

Não se preocupou com isso pois até 
o momento não gerou nenhum 
problema 0 0,00% 

Evitar a cobrança de IMPOSTOS 0 0,00% 
OUTROS MOTIVOS: 
Única resposta: Ausência de 
regularização imobiliária na região pelo 
próprio poder público. 1 0,50% 
TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

Apenas 1 entrevistado afirmou saber o que é o registro 
e não ter registrado o imóvel pelo fato da ausência de 
regularização do próprio poder público na região.8 

Concernente aos dados levantados no Cartórios de 
Registro de Imóveis, respectivamente Cartório de 1º Ofício 
da 1ª Zona de Vila Velha9 e Cartório de 1º Ofício da 2ª Zona 
de Vila Velha10, Estado do Espírito Santo, e, comparando 
com o número de imóveis cadastrados na citada 
prefeitura11 tem-se, respectivamente, a tabela e gráfico 
abaixo: 
 

 QUANTIDADE PORCENTAGEM 

IMÓVEIS CADASTRADOS NO 
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA 
DE VILA VELHA 142.690 61,54% 

IMÓVEIS CADASTRADOS NO 
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA 
DE VILA VELHA 2.960 1,28% 

SOMA TOTAL DE IMÓVEIS 
REGISTRADOS NOS RESPECTIVOS 
CARTÓRIOS 145.650 62,82% 

IMÓVEIS CADASTRADOS NA 
PREFEITURA DE VILA VELHA - ES 231.856 100,00% 
   

DÉFICIT DE IMÓVEIS A SEREM 
REGISTRADOS em CARTÓRIOS DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS 86.206 37,18% 

 

8 Região da Barra do Jucu 
9  Anexo 01 
10 Anexo 02 
11 Anexo 03 

VOCÊ SABE O QUE É O REGISTRO DE IMÓVEL

74,00%

26,00%

NÃO

SIM

VOCÊ POSSUI CASA PRÓPRIA

71,00%

29,00%

NÃO

SIM

SUA CASA POSSUI REGISTRO

84,48%

15,52%

SIM

NÃO
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Conclusão 

O Brasil é um país amplo, de grandezas físicas 
continentais, em que a grande maioria das terras, muitas 
vezes negligenciadas e improdutivas, encontra-se nas 
mãos de uma minoria, enquanto grande parte da 
população não possui condições nem para sobreviver. Esta 
realidade ofende de tal forma o princípio da dignidade do 
homem uma vez que o intuito principal da função social é 
o equilíbrio entre igualdade e liberdade. 

Diante dos dados levantados na pesquisa conclui-se 
que não há efetividade da função social  da propriedade, 
visto que a, realidade social não condiz com a norma, isto, 
pelo fato de que, de acordo com os dados elencados, no 
município de Vila Velha-ES, considerável parte da 
população, 86.206 munícipes, representando 37,18% 
arrecadam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), 
porém não possuem os registros de seus imóveis. 

Destarte, encontram-se distantes da possibilidade da 
efetivação da garantia de seus direitos de propriedade 
imobiliária. 

Foram entrevistado/a(s), anexo 04: 106 mulheres, 
representando 53% dos entrevistados, e 94 homens, 
representando 47%.  

Conforme anexo 05: o estado civil de 72 
entrevistado/a(s) eram de solteiro/a(s): representando 
36%; 102 entrevistado/a(s) casado/a(s): representando 
51%; 8 entrevistado/a(s) em união estável: representando 
4%; 8 entrevistado/a(s) separado/a(s): representando 4%; 
10 entrevistado/a(s) divorciado/a(s): representando 5%, e, 
nenhum entrevistado/a(s) viúvo/a. 

Concernente à idade dos entrevistados, anexo 06: 46 
entrevistado/a(s) representando 23% possuíam idade 
etária de até 25 anos, 54 entrevistado/a(s) representando 
27% estavam compreendidos entre 25 a 35 anos, 66 
entrevistado/a(s) representando 33% estavam 
compreendidos entre 35 a 45 anos, 22 entrevistado/a(s) 
representando 11% estavam compreendidos entre 45 a 60 
anos, e, 12 entrevistado/a(s) representando 6 % declaram 
estar acima dos 60 anos. 

No que condiz ao grau de instrução dos entrevistados, 
anexo 07: 44 entrevistado/a(s) representando 22%, 
declararam nível de escolaridade de 1º grau, 66 
entrevistado/a(s) representando 33%, declararam nível de 
escolaridade de 2º grau, 58 entrevistado/a(s) 
representando 29%, declararam nível de escolaridade de 
3º grau, 18 entrevistado/a(s) representando 9%, 
declararam nível de escolaridade de nível técnico, 10 
entrevistado/a(s) representando 5%, declararam nível de 
escolaridade de especialização, 2 entrevistado/a(s) 

representando 1%, declararam nível de escolaridade de 
mestrado, 0 entrevistado/a(s) representando 0%, 
declararam nível de escolaridade de doutorado, e, 2 
entrevistado/a(s) representando 1%, declararam outros 
níveis de escolaridade. 

As atividades econômicas exercidas pelos 
entrevistados foram as seguintes, conforme anexo 08: 2 
pessoas se declararam autônomos representando 1,00% 
dos entrevistado/a(s), 9 pessoas se declararam 
administrador/a(s) de empresas representando 4,50% dos 
entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam  advogado/a(s) 
representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 8 pessoas se 
declararam aposentado/a(s) representando 4,00% dos 
entrevistado/a(s), 8 pessoas se declararam assistentes 
administrativo/a(s) representando 4,00% dos 
entrevistado/a(s), 1 pessoa se declarou assistente social 
representando 0,50% dos entrevistado/a(s), 8 pessoas se 
declararam atendentes representando 4,00% dos 
entrevistado/a(s), pessoas se declararam auxiliar de 
serviços gerais representando 4,50% dos 
entrevistado/a(s), 1 pessoa se declarou bióloga 
representando 0,50% dos entrevistado/a(s), 1 pessoa se 
declarou churrasqueiro representando 0,50% dos 
entrevistado/a(s), 1 pessoa se declarou contador 
representando 0,50% dos entrevistado/a(s), 2 pessoas se 
declararam dentista(s) representando 1,00% dos 
entrevistado/a(s), 6 pessoas se declararam 
desempregado/a(s) representando 3,00% dos 
entrevistado/a(s), 6 pessoas se declararam diaristas 
representando 3,00% dos entrevistado/a(s), 25 pessoas se 
declararam do lar representando 12,50% dos 
entrevistado/a(s), 3 pessoas se declararam 
empresário/a(s) representando 1,50% dos 
entrevistado/a(s), 2 pessoas se declararam 
engenheiro/a(s) representando 1,00% dos 
entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam estagiário/a(s) 
representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 2 pessoas se 
declararam estudantes representando 1,00% dos 
entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam fotógrafo/a(s) 
representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 1 pessoa se 
declarou gerente representando 0,50% dos 
entrevistado/a(s), 1 pessoa se declarou gestor ambiental 
representando 0,50% dos entrevistado/a(s), 2 pessoas se 
declararam manicure representando 1,00% dos 
entrevistado/a(s), 1 pessoa se declarou maquinista 
representando 0,50% dos entrevistado/a(s), 1 pessoa se 
declarou massoterapeuta representando 0,50% dos 
entrevistado/a(s), 8 pessoas se declararam médico/a(s) 
representando 4,00% dos entrevistado/a(s), 1 pessoa se 
declarou motoboy representando 0,50% dos 
entrevistado/a(s), 2 pessoas se declararam motoristas 
representando 1,00% dos entrevistado/a(s), 1 pessoa se 
declarou pastor representando 0,50% dos 
entrevistado/a(s), 8 pessoas se declararam pedreiro/a(s) 
representando 4,00% dos entrevistado/a(s), 2 pessoas se 
declararam porteiros/a(s) representando 1,00% dos 
entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam professor/a(s) 
representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 11 pessoas se 
declararam recepcionistas representando 5,50% dos 
entrevistado/a(s), 3 pessoas se declararam representantes 
comerciais representando 3,50% dos entrevistado/a(s), 4 
pessoas se declararam segurança representando 2,00% 
dos entrevistado/a(s), 22 pessoas se declararam 
servidor/a(s)  públicos representando 11,00% dos 
entrevistado/a(s), 2 pessoas se declararam supervisor/a(s) 
representando 1,00% dos entrevistado/a(s), 4 pessoas se 

COMPARAÇÃO ENTRE DADOS CARTORAIS E 

DADOS DA  PREFEITURA DE VILA VELHA - ES

61,54%

1,28%

37,18%

IMÓVEIS CADASTRADOS NO

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA

DE VILA VELHA

IMÓVEIS CADASTRADOS NO

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA

DE VILA VELHA

DÉFICIT DE IMÓVEIS A SEREM

REGISTRADOS em CARTÓRIOS DE

REGISTRO DE IMÓVEIS
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declararam técnico/a(s) de informática representando 
2,00% dos entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam 
técnico/a(s) de segurança do trabalho representando 
2,00% dos entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam 
telefonistas representando 2,00% dos entrevistado/a(s) e 8 
pessoas se declararam vendedor/a(s) representando 
4,00% dos entrevistado/a(s). 

E, os bairros nos quais residem os mesmos, estão 
elencados no anexo 09, tais quais dados descritos a seguir: 
4 pessoas se declararam residir no bairro Alecrim 
representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 2 pessoas se 
declararam residir no bairro em Ataide representando 
1,00% dos entrevistado/a(s), 1 pessoa se declarou residir 
no bairro Barra do Jucu representando 0,50% dos 
entrevistado/a(s), 2 pessoas se declararam residir no bairro 
Boa Vista representando 1,00% dos entrevistado/a(s), 22 
pessoas se declararam residir no bairro Centro 
representando 11,00% dos entrevistado/a(s), 18 pessoas 
se declararam residir no bairro Cobilândia representando 
9,00% dos entrevistado/a(s), 14 pessoas se declararam 
residir no bairro Coqueiral de Itaparica representando 
7,00% dos entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam 
residir no bairro Divino Espírito Santo representando 2,00% 
dos entrevistado/a(s), 10 pessoas se declararam residir no 
bairro Glória representando 5,00% dos entrevistado/a(s), 6 
pessoas se declararam residir no bairro Guaranhuns 
representando 3,00% dos entrevistado/a(s), 2 pessoas se 
declararam residir no bairro Interlagos representando 
1,00% dos entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam 
residir no bairro Jaburuna representando 2,00% dos 
entrevistado/a(s), 8 pessoas se declararam residir no bairro 
Jardim Colorado representando 4,00% dos 
entrevistado/a(s), 2 pessoas se declararam residir no bairro 
Jóckey representando 1,00% dos entrevistado/a(s), 2 
pessoas se declararam residir no bairro Nossa Senhora Da 
Penha representando 1,00% dos entrevistado/a(s), 4 
pessoas se declararam residir no bairro Olaria 
representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 14 pessoas se 
declararam residir no bairro Paul representando 7,00% dos 
entrevistado/a(s), 15 pessoas se declararam residir no 
bairro Praia da Costa representando 7,50% dos 
entrevistado/a(s), 8 pessoas se declararam residir no bairro 
Praia de Itapuã representando 4,00% dos 
entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam residir no bairro 
Rio Marinho representando 2,00% dos entrevistado/a(s), 8 
pessoas se declararam residir no bairro Santa Inês 
representando 4,00% dos entrevistado/a(s), 6 pessoas se 
declararam residir no bairro Santa Mônica representando 
3,00% dos entrevistado/a(s), 8 pessoas se declararam 
residir no bairro Santa Rita representando 4,00% dos 
entrevistado/a(s), 4 pessoas se declararam residir no bairro 
Santos Dumont representando 2,00% dos 
entrevistado/a(s), 6 pessoas se declararam residir no bairro 
São Torquato representando 3,00% dos entrevistado/a(s), 
6 pessoas se declararam residir no bairro Soteco 
representando 3,00% dos entrevistado/a(s), 6 pessoas se 
declararam residir no bairro Terra Vermelha representando 
3,00% dos entrevistado/a(s), e, 10 pessoas se declararam 
residir no bairro Vila Garrido representando 5,00% dos 
entrevistado/a(s). 
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Anexo 04 

 

SEXO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

FEMININO 106 53,00% 

MASCULINO 94 47,00% 

   
TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 
Anexo 05 
 

ESTADO CIVIL QUANTIDADE PORCENTAGEM 

SOLTEIRO (A) 72 36,00% 
CASADO (A) 102 51,00% 

UNIÃO ESTÁVEL 8 4,00% 
SEPARADO (A) 8 4,00% 

DIVORCIADO (A) 10 5,00% 

VIÚVO (A) 0 0,00% 

   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
Anexo 06 
 

IDADE QUANTIDADE PORCENTAGEM 

ATÉ 25 ANOS 46 23,00% 

DE 25 A 35 ANOS 54 27,00% 

DE 35 A 45 ANOS 66 33,00% 

DE 45 A 60 ANOS 22 11,00% 

ACIMA DE 60 ANOS 12 6,00% 

   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 
 
Anexo 07 
 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

1 º GRAU 44 22,00% 

2 º GRAU 66 33,00% 
3 º GRAU 58 29,00% 

TÉCNICO 18 9,00% 
ESPECIALIZAÇÃO 10 5,00% 

MESTRADO 2 1,00% 

DOUTORADO 0 0,00% 
OUTROS 2 1,00% 

   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 08 
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OCUPAÇÃO PRINCIPAL QUANTIDADE PORCENTAGEM 
AUTÔNOMO 2 1,00% 
ADMINISTRADOR 9 4,50% 

ADVOGADO 4 2,00% 
APOSENTADO 8 4,00% 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8 4,00% 

ASSISTENTE SOCIAL 1 0,50% 
ATENDENTE 8 4,00% 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 9 4,50% 

BIÓLOGA 1 0,50% 
CHURRASQUEIRO 1 0,50% 
CONTADOR 1 0,50% 

DENTISTA 2 1,00% 
DESEMPREGADO 6 3,00% 
DIARISTA 6 3,00% 
DO LAR 25 12,50% 

EMPRESÁRIO 3 1,50% 

ENGENHEIRO 2 1,00% 

ESTAGIÁRIO 4 2,00% 
ESTUDANTE 2 1,00% 
FOTÓGRAFO 4 2,00% 

GERENTE 1 0,50% 
GESTOR AMIENTAL 1 0,50% 
MANICURE 2 1,00% 
MAQUINISTA 1 0,50% 

MASSOTERAPEUTA 1 0,50% 
MÉDICO 8 4,00% 

MOTOBOY 1 0,50% 
MOTORISTA 2 1,00% 
PASTOR 1 0,50% 
PEDREIRO 8 4,00% 
PORTEIRO 2 1,00% 
PROFESSOR 4 2,00% 
RECEPCIONISTA 11 5,50% 
REPRESENTANTE COMERCIAL 3 1,50% 
SEGURANÇA 4 2,00% 

SERVIDOR PÚBLICO 22 11,00% 

SUPERVISOR 2 1,00% 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 4 2,00% 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 4 2,00% 

TELEFONISTA 4 2,00% 

VENDEDOR 8 4,00% 
   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 

 

 

Anexo 09 
 

BAIRRO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

ALECRIM 4 2,00% 
ATAIDE 2 1,00% 
BARRA DO JUCU 1 0,50% 
BOA VISTA 2 1,00% 
CENTRO 22 11,00% 
COBILANDIA 18 9,00% 

COQUEIRAL DE ITAPARICA 14 7,00% 

DIVINO ESPIRITO SANTO 4 2,00% 

GLÓRIA 10 5,00% 

GUARANHUNS 6 3,00% 

INTERLAGOS 2 1,00% 

JABURUNA 4 2,00% 

JARDIM COLORADO 8 4,00% 

JÓCKEY 2 1,00% 

NOSSA SENHORA DA PENHA 2 1,00% 

OLARIA  4 2,00% 

PAUL 14 7,00% 

PRAIA DA COSTA 15 7,50% 

PRAIA DE ITAPUÃ 8 4,00% 

RIO MARINHO 4 2,00% 

SANTA INÊS 8 4,00% 

SANTA MÔNICA 6 3,00% 

SANTA RITA 8 4,00% 

SANTOS DUMONT 4 2,00% 

SÃO TORQUATO 6 3,00% 

SOTECO 6 3,00% 

TERRA VERMELHA 6 3,00% 

VILA GARRIDO 10 5,00% 

   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 200 100,00% 
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Accountability na administração pública de Vila Velha: uma análise 
em torno do Orçamento Participativo 
 

OLIVEIRA ElisangelaL1;BODART, CristianoN2 

 
RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar a experiência do Orçamento Participativo sob a luz do conceito de accountability. Busca-se averiguar 
qualitativamente se o referido instrumento de gestão pública se materializa como um mecanismo de responsabilização e controle social sobre a 
Administração pública. Para o estudo de caso, tomou-se como objeto a experiência do OP de Vila Velha, ES, sendo adotando a análise de 
documentos e entrevistas a gestores públicos e a delegados do OP. Identificou-se que embora o Orçamento Participativo seja institucionalizado e 
aconteça no Município de Vila Velha ele não funciona de forma democrática e participativa como deveria ser. Falta uma abertura e interação maior 
da Prefeitura e do prefeito de Vila Velha junto a população no que diz respeito a comunicação, discussão e decisão sobre a melhor utilização das 
verbas públicas nas demandas e prioridades da população e da inclusão das comunidades no acompanhamento e fiscalização da execução de 
obras publicas. 
Palavras-chave:Accountability. Administração Pública. Orçamento Participativo. 
 

INTRODUÇÃO1 

É sintomática a necessidade de um maior 
aprofundamento do controle da gestão pública brasileira, 
seja por motivo dos constantes casos de corrupção, quanto 
por falta de capacidade e interesse dos administradores 
públicos. Nos últimos anos a transparência do uso dos 
recursos públicos e a responsabilização das ações 
realizadas na administração pública vem, paulatinamente, 
tomando espaço na agenda da Administração Pública, 
sobretudo sob o conceito de “accountability”. Se por um 

lado, diversas leis e normativas têm buscado pressionar e 
orientar os três níveis do Estado (Federal, Estadual e 
Municipal) para que haja um maior aprofundamento da 
participação social e transparência na gestão pública. 

Resumidamente podemos afirmar que a palavra 
Accountability significa a prestação de contas de uma 
pessoa delegada à outra, e os resultados da mesma 
levados a uma responsabilização, apresentando o seguinte 
esquema explicativo: “’A’ delega a responsabilidade para 
‘B’  ‘B’ ao assumir a responsabilidade deve prestar 
contas para ‘A’  “A” analisa os atos de ‘B’  feita tal 
análise, ‘A’ premia ou castiga ‘B’” (PINHO; SACRAMENTO, 
2009, p. 1350). 

Para Schedlero significado de accountability é 
antagônico ao monólogo, onde os governantes não 
prestam contas a sociedade, caracterizando-se com um 
diálogo entre responsabilizado e responsivo. Tal conceito 
traz de forma clara a centralidade da corresponsabilidade. 
Com isso, seu principal objetivo é controlar o poder e não 
eliminá-lo (SCHEDLER, 1999 apud PINHO; 
SACRAMENTO, 2009, p, 1350).  
O’Donnell (1988; 1991), classifica a accountability em um 
formato bidimensional, classificado como “accountability 
vertical” e “accountability horizontal” (PINHO; 
SACRAMENTO, 2009). A “accountability vertical” seria 

composta pela sociedade civil e a mídia, enquanto que a 
“accountability horizontal” seria composta pelo Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário, bem como as agências de 
supervisão e as instâncias de fiscalização e prestação de 
contas. Para O’Donnell (1988; 1991 apud PINHO; 
SACRAMENTO, 2009; BENH, 1998), a dimensão vertical 
pressupõe uma ação entre desiguais – cidadãos versus 
representantes – e a dimensão horizontal da ação entre 
iguais – cheques and balances entre os poderes 
constituídos. 

                                                           
1Aluna de Administração da Faculdade Novo Milênio 
2Doutor em Sociologia-USP. Docente da Faculdade Novo Milênio. 
Trabalho de iniciação científica desenvolvida com o apoio da Fapes 
Faculdade Novo Milênio, Vila Velha, ES, Brasil 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, tendo 
por método a análise de documentos e entrevistas 
estruturadas ao gestor responsável pela operacionalização 
do Orçamento Participativo de Vila Velha, ES e alguns de 
seus delegados. 

Grosso modo, o artigo se divide em duas partes 
correlatas: uma revisão de literatura e; um estudo de caso 
exploratório. Na revisão buscamos retomar alguns dos 
trabalhos brasileiros mais significativos que discutem a 
accountability no Brasil, problematizando seu conceito à luz 
da realidade política nacional para depois realizar uma 
breve revisão em torno do Orçamento Participativo. No 
estudo de caso, é realizada uma breve apresentação da 
experiência do OP em Vila Velha/ES e 
 
 
Breve revisão em torno do conceito de Accountability 

O conceito de accountability vem sendo discutido no 

Brasil desde os últimos anos de Ditadura Militar. 
Inicialmente por Anna Maria Campos (1990) e 
posteriormente por outros autores, tais como O’Donnell 
(1991; 1998), Behn (1998) e Pinho e Sacramento (2009). 
Tais autores nos parecem fundamentais para uma 
compreensão do conceito e a evolução de seu 
entendimento, para, a partir daí, realizarmos nosso intento 
avaliativo da prática de Orçamento participativo em Vila 
Velha,ES. 

Pinho e Sacramento (2009), ao buscar entender e 
analisar o significado de accountability através de 
dicionários e literaturas, buscou verificar se as alterações 
ocorridas nos ambientes político, social e institucional 
brasileiro contribuíram para que a palavra Accountability 
fosse traduzida para o português sem que perdesse seu 
significado de origem, sobretudo buscar identificar se tais 
mudanças ocorridas após 20 anos da publicação do artigo 
de Anna Campos, “accountability: quando poderemos 
traduzi-la para o Português?”, de 1990, influenciaram para 
que a cultura de accountability germinasse em solo 

brasileiro. 
O trabalho de pesquisa de Anna Maria Campos (1990) 

sobre o accountability é fruto de uma trajetória iniciada em 
1975, quando escutou pela primeira vez, em sala de aula, 
a palavra, na ocasião não traduzida para o nosso 
português. 
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Campos (1990) não conhecia ainda o sentido da 
palavra accountability em português, apenas entendendo 
que sua pronúncia não se relacionava com contabilidade, 
ao fim da aula ela pesquisou em dicionários e índices de 
leitura obrigatória, mas não obteve êxito em sua procura. 
No dia seguinte o tema continuou, e apesar de todo 
esforço, ela não conseguiu entender o significado da 
palavra, compreendendo apenas que se tratava de um 
conceito da prática da administração e do serviço público 
(CAMPOS, 1990). 

Nos anos de 1990 a dificuldade em traduzir o 
accountability no Brasil, residia no fato da sociedade não a 

vivenciara naquele momento, não participando 
efetivamente da gestão pública e por esse motivo 
desconhecia o sentido de sua palavra. Campos não se 
surpreendeu da palavra não ser traduzida aqui, isso por 
identificar ser comum em sociedades menos evoluídas 
politicamente (CAMPOS, 1990). 

Para Pinho e Sacramento (2009) o fato de o contexto 
que Campos (1990) buscou se debruçar sobre o conceito 
de accountability ser marcado ainda pelo regime da 

Ditadura, fazia com que a expressão de qualquer traço de 
democracia fosse reprimido. 

Campos, nos anos de 1980, na busca pelo significado 
da accountability, percebeu que não era apenas a palavra 

que faltava aos brasileiros, mas o seu conceito e o motivo 
pelo qual ela não existia em nosso vocabulário. A partir de 
então, Campos passou a se questionar sobre as 
consequências da ausência da palavra accountability na 

nossa administração pública (CAMPOS, 1990). Campos 
percebeu que o brasileiro não exigia resultados, zelo e 
respeito pelo dinheiro público. Além disso, grande parcela 
da população tinha aceitação pelo favoritismo, nepotismo 
e outros tipos de vantagens do governo, tendo grande 
tolerância à corrupção, à dupla tributação (impostos mais 
propina) e o desperdício de recursos públicos (CAMPOS, 
1990,). 

 

Algumas perguntas orientaram a minha pesquisa das causas 
desses fenômenos: por que as pessoas são tão complacentes? 
Por que não têm consciência de seus direitos como contribuintes? 
Que explica o distanciamento do órgão público das necessidades 
de sua clientela? Por que os servidores públicos se consideram 
empregados de seus chefes e não dos cidadãos? Por que os 
brasileiros se comportam como tutelados e não como senhores, 
em seus contatos com as repartições públicas? Quais as 
possibilidades de aumentar a proteção do cidadão contra o mau-
tratamento que a burocracia pública lhe dispensa? 
(CAMPOS,1990, p.2). 

 

Campos (1990) buscou, a partir dessas indagações, 
encontrar explicações para que não tivéssemos, na época, 
um significativo grau de accountability. Para ela, as práticas 
clientelísticas, o personalismo, o desinteresse popular 
pelas questões públicas dificultavam o aprofundamento da 
aaccountability na Administração pública. 

Pinho e Sacramento (2009) concluíram que estamos 
mais perto da tradução do que quando Campos se 
defrontou com a questão, mas ainda muito longe de 
construir uma autêntica cultura de accountability (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009).  
Na busca por compreender a accountability, O’Donnell 

(1998) apresentou uma classificação que tornou-se 
bastante aceita entre os estudiosos do tema: accountability 
vertical e accountability horizontal.  

O’Donnel definiu o accountability horizontal como: 
A existência de agências estatais que tem o direito e o poder legal 
e que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, 

que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o 
impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou 
agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas 
(O’DONNELL, 1998, p.40). 

Para O’Donnell (1999), Kenney (2005) e Rocha (2008) 
os atores não governamentais, como as associações de 
classe, movimentos sociais, a mídia e grandes empresas 
deveriam também fazer parte do accountability horizontal. 

A accountability vertical se destaca nas funções sociais 
em relação aos atores governamentais, enquanto que o 
accountability horizontal é exercido dentro do estado em 

diversas agências estaduais. Dito de outra forma, a 
accountability social é o produto da ação política do 
cidadão e da sociedade, a horizontal é produto interno do 
estado feito pelas agências reguladoras 
(O’DONNELL,1998; ROCHA, 2008). Miguel (2005 apud 
Rocha 2008) defende que accountability também se aplica 
quando os cidadãos punem os governantes através das 
eleições, seja reelegendo ou não os que não fizeram um 
bom mandato, e que o controle burocrático entre os 
poderes deve ser mútuo e contínuo na prestação de contas 
para a sociedade. 

Outra classificação de accountability foi desenvolvida 
por Mainwaring (2005). Para Mainwaring a accountability 
pode ser classificada como accountability eleitoral (povo) 
eaccountabilityintraestatal (governo). Sua classificação é 
paralela a de O’Donnell (1998), isso porque Mainwaring 
(2005) declara que existe uma interligação entre sociedade 
e Estado, porém chama a atenção para a necessidade de 
não sem misturar os agentes de accountability (estado vs. 
sociedade) na interpretação da realidade, mas 
preservando a relação horizontal e vertical. Para 
Mainwaring (apud ROCHA, 2008) a 
accountabilityintraestatal é usualmente dividida em três 
partes: a primeira mostra a relação entre principal e agente 
em níveis hierárquicos, onde um superior dá a ordem de 
trabalho a seu subordinado; a segunda se refere ao 
Judiciário e seu sistema legal que institui leis e regras a 
atuação dos agentes e; a terceira está a cargo de órgãos e 
entidades que controlam e fiscalizam autoridades e 
organizações públicas, como os sistemas internos de 
controle, e o Tribunal de Contas da União (ROCHA, 2008). 

Por meio dessa breve revisão em torno do conceito de 
accountability nota-se uma convergência entre os autores 

aqui mobilizados, destacando dois formatos de fiscalização 
e prestação de contas e responsabilização: vertical e 
horizontal. Em outros termos: institucional e social. 

 
 

Accountability na administração pública 

Rocha (2008) em estudo de natureza exploratória e 
analítico-descritiva, buscou, além do significado da palavra 
accountability, entender como e porquê ela assume alguns 
aspectos quando vista sobre a luz dos modelos da 
administração pública destacadas por Ketll (2000) e por 
Denhardt e Denhardt (2007): o modelo da Administração 
Pública Tradicional; da Nova Gestão Pública e; modelo do 
Novo Serviço Público. Rocha concluiu que, embora a 
accountabilityse manifeste de formas diferente, todos 
esses modelos apresentam déficit de accountability. 

É importante que a administração pública seja 
transparente, tendo o dever de incluir a participação do 
povo na tomada de decisão, o que estabelece metas 
específicas e responsabilidades para os governantes, 
eliminando o anonimato quanto ao alcance de metas, e 
caso não atendidas, podem ser respondidas pela 
sociedade nas eleições (CAMPOS, 1990).  
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Pinho e Sacramento (2009) ao se debruçarem sobre a 
accountability afirmam que muitas mudanças rumo a uma 
maior transparência na gestão pública ocorreram e que 
embora “o véu da administração pública brasileira” não 
tenha sido retirado por completo, temos vivenciado um 
avanço significativo. O momento analisado por Pinho e 
Sacramento (2009) já era bem diferente daquele 
vivenciado por Campos (1975 – 1988), e que em sua época 
observa que vem “[...] ensejando um aumento de 
accountability ou pelo menos criando algumas condições 
para isso” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 1360). 

Por Mosher (1968 apud CAMPOS, 1990) a ampliação 
do tamanho do estado e sua maior influência na vida dos 
cidadãos reforçam a necessidade de resguardar esses, o 
que é possível a partir da maximização do accountability. 
Em todas as organizações há um indivíduo claramente 
encarregado pelos resultados obtidos de cada setor, 
portanto todos, sem exceção, devem ser fiscalizados na 
execução de suas tarefas e responder por seus atos e pela 
a produção de resultados. Esses, os responsabilizados, 
deverão prestar contas por tal responsabilização (BENH, 
1998).  

Na Administração pública, tanto o aprofundamento da 
accountability horizontal, quanto a accountability vertical, 
deve ser uma preocupação constante. 

O accountability horizontal, marcado pela fiscalização 
do Estado por órgãos estatais, foi exercida no Brasil do ano 
de 1967 até a Constituição de 1988 praticamente por 
exclusividade do Congresso Nacional e o Tribunal de 
Contas da União (TCU) que até 1987 tinha a 
responsabilidade de fazer 
 

a) o exame das contas do presidente da República; b) o controle 
das organizações públicas, relativamente à honestidade e 
legalidade da despesa pública e à observação dos limites 
orçamentários; c) a apreciação da legalidade das concessões dos 
benefícios da aposentadoria (CAMPOS, 1990, p. 15). 

 

Em 1988, com a promulgação de uma nova 
Constituição Federal e reformas políticas, foram feitas 
promessas de tornar a administração pública mais eficiente 
e mais controlável (PINHO; SACRAMENTO, 2009). Com a 
Nova Constituição, outros mecanismos de controle 
começaram a se desenvolver, a fim de ampliar tanta a 
accountability vertical, quanto a horizontal.  

Em 1990, Campos já destacava que para que a 
fiscalização burocrática funcione de maneira eficiente, é 
necessário que o controle feito pelo Legislativo tenha maior 
autonomia para julgar o Executivo, pois um problema 
recorrente é a tentativa do Executivo de anular a todo custo 
as ações de fiscalização do Legislativo (Campos, 1990). 
Nos anos 70 e 80, o controle feito pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) era frágil, e aliado a falta de controle da 
sociedade, se tornava ineficiente, o que dificultava o 
accountability no meio político (CAMPOS, 1990).  

Referente a accountability horizontal, O’Donnell (1998) 
acredita que a sua eficácia se dá pelo trabalho conjunto 
(em redes) das Agências, uma vez que as decisões são 
tomadas pelos tribunais, ou em caso de impeachment, pelo 
parlamento. 

Para Pinho e Sacramento, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) criada em 2000, 
 

[...] impôs limites e condições para a gestão das receitas, despesas 
e quanto ao endividamento; exigiu transparência das contas 
públicas e o planejamento como rotina na administração fiscal, 
bem como a responsabilização pelo seu descumprimento (PINHO; 
SACRAMENTO, 2009, p. 1359).  

 

No campo formal a LRF contribuiu para o avanço do 
accountability no Brasil. Enquanto a Controladoria Geral da 
União (CGU) funciona como um canal de transparência 
disponibilizado via internet informações de valores de 
repasse de recursos federais destinados à instâncias 
subnacionais, além de exercer funções administrativas 
como: controle, correção, prevenção e ouvidoria. 

O Poder Judiciário admitiu que é difícil empreender 
reformas na América Latina no que se diz respeito a 
transparência e controle, e criou a Emenda Constitucional 
nº 45, em 31 de dezembro de 2004, por meio da qual foi 
criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão 
competente no controle e atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e no cumprimento dos 
poderes funcionais dos juízes (PINHO; SACRAMENTO, 
2009).  

Entre as atribuições do CNJ está a função de receber 
reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, 
inclusive contra serviços auxiliares, serventias e órgãos 
prestadores de serviços notariais e de registro que atuem 
por delegação do poder público de órgãos oficiais. Outra 
implementação foi colocar no ar, em 2002, a TV do Poder 
Judiciário, transmitindo julgamentos, programas de debate 
e seminários, etc. (PINHO; SACRAMENTO, 2009).  

Campos (1990), destacou que a accountability 
horizontal possuía limites da eficiência em seus 
mecanismos de controle e que sua eficiência depende de 
fatos sociais, históricos e políticos, assim como da 
participação social. Campos (1990) também declarava que 
os mecanismos internos de controle não são suficientes 
para que a accountability aconteça no Brasil, pois esses 
mecanismos dependem de fatores externos para 
acontecer, e para funcionar no futuro seria necessário 
mudanças no modelo tradicional e ampliação da 
fiscalização que deve ser transparente para os cidadãos, o 
poder descentralizado, além da população passar da 
condição de tutelada para tutora da situação e assumir o 
controle político do governo. Campos destacava, em 1990, 
a evidente necessidade da população participar da tomada 
de decisão, e existir uma maior cobrança na maior abertura 
do governo à sociedade, sobretudo na esfera local, 
recebendo-os e ouvindo suas demandas. Para ela, a 
sociedade passava a se organizar e estava mais 
participativa, já se vendo um resquício de otimismo no 
campo político, onde a sociedade mostrava seus 
interesses sobre demandas de infraestrutura, qualidade de 
vida, serviços sociais e proteção ao poder de compra 
(CAMPOS,1990). Será na década de 1990 que 
experiências de controle social sobre os recursos públicos 
começam a tomar força, sobretudo por meio da criação de 
Conselhos Municipais e o que ficou conhecido como 
Orçamento Participativo, o qual é objeto de análise desse 
estudo. 

É importante mencionar é que a accountability é mais 
desejada em sociedades onde a democracia encontra-se 
mais aprofundada (CAMPOS; 1990). Na ocasião Campos 
indicou que para tornar a administração pública eficiente, 
algumas ações deveriam ser tomadas para que tivéssemos 
democracia, tais como, organização dos cidadãos para 
exercer o controle político do governo; descentralização; 
transparência do aparato governamental e; substituição de 
valores tradicionais por valores sociais emergentes. Nota-
se que após os estudos de Campos o Brasil deu início a 
mudanças significativas em direção a descentralização 
política e abertura de participação social, sobretudo após a 
criação do Estatuto das Cidades.  
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O interesse na busca por accountability horizontal 
surgiu justamente motivado por sua ausência, e que os 
cidadãos vem notando que apenas as eleições não 
conseguem atingir o nível mínimo exigido de accountability 
(O’DONNEL, 1998). Para O’Donnell (1998), as eleições, o 
canal principal de accountability, por ocorrerem apenas a 
cada 4 anos, somado ao sistema partidários pouco 
estruturados, a alta volatilidade de eleitores e partidos, 
tema e políticas públicas pouco definidas e reversões 
políticas súbitas, tornam a accountability vertical fragilizada 
e ineficiente.  

É por meio do accountability vertical que a população 
vem tomando conhecimento de fraudes em licitações, 
sendo o problema mais comum delatado em fiscalizações 
realizadas pela Controladoria Geral da União (CGU). Cabe 
lembrar que a CGU vem provocando a atuação de órgãos 
importantes que podem fortalecer a accountability (PINHO, 
2009). Outros órgãos, tais como o Fundo Participação dos 
Estados (FPE), o Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), TV’s, Rádios da Câmera e do Senado, Ouvidorias 
e as Comissões de Legislação Participativa que incluem a 
sociedade civil no controle político através de sociedades 
organizadas, como a SIAFI (Sistema de Informações), tem 
ampliado suas condições de propor sugestões que podem 
vir a ser preposições legislativas. O artigo 53, da 
Constituição Federal de 1988, modificado em 2001, 
ampliou as condições de realização de accountability 
vertical, acabando com a imunidade parlamentar em 
relação a processo provocado pelo Tribunal Federal sem 
depender de autorização da Casa parlamentar (PINHO E 
SACRAMENTO,2009). 

Para O’Donnell (1998) o accountability vertical reside 
no fato de países democráticos terem a liberdade de eleger 
seus governantes, cobrar pelas ações realizadas e exigir 
pelos seus direitos. Um instrumento de accountability 
vertical são as informações obtidas através da mídia, em 
que o povo fica sabendo das ações e erros provenientes 
do governo e conseguem denunciar e exigir respostas 
sobre possíveis abusos de poder e reivindicar seus 
interesses (O’DONNEL, 1998). Caso esses interesses não 
sejam atendidos individualmente ou em grupo, eles 
respondem nas urnas não reelegendo determinados 
candidatos. O problema é que as eleições só acontecem 
de tempos em tempos e que por esse motivo não sabemos 
até que ponto são eficientes como instrumento de 
accountability vertical (O’DONNELL, 1998). O alcance da 
mídia quando há denúncias, exigência de destituição ou 
punição por atos ilícitos depende muito do resultado da 
ação das agências reguladoras. Na ausência dessas 
ações, tende a criar um clima de insatisfação popular com 
o governo, o que pode ocasionar na obstrução dos políticos 
e derrota na próxima eleição (O’Donnell, 1998).  

As ações realizadas contrariamente a accountability 
manifestam-se basicamente em três elementos: violação 
da democracia, quando cancelam a liberdade ou fraudam 
as eleições;violação do princípio liberal, que é infringido 
quando permitem a violação de domicílio, a violência 
doméstica, a tortura e o direito de todos de ter um 
julgamento justo; violação do princípio republicano, afetado 
quando as ações das autoridades eleitas ou não, deixam 
de priorizar os interesses públicos (O’DONNEL, 1998). 

A percepção de alguns líderes políticos autoritários é o 
de desfrutar de algumas vantagens quando estão no poder, 
como beneficiar a si próprio, amigos e família, ações quase 
sempre apoiada por parte da sociedade que se beneficia 
individualmente (O’DONNEL, 1998). Há dois casos em que 

o accountability horizontal pode ser descumprida, 
umaquando uma agência estatal se apodera do poder de 
outra, e a outra quando o uma autoridade política se 
beneficia, através de vantagens ilícitas, em benefício 
próprio e de seus parceiros, o primeiro O’Donnel (1998) 
denomina como “usurpação” e o segundo como 
“corrupção”.  

A principal questão diz respeito a prática de 
accountability horizontal, que para ser realizada depende 
de agências autorizadas e dispostas a supervisionar, 
controlar, retificar ou punir as ações ilegais de outras 
autoridades. Em torno desse tema vem sendo discutido 
como deveria ser a divisão, controle e equilíbrio entre os 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como as 
agências de supervisão, fiscalização e prestação de contas 
(O’DONNEL, 1998). Se espera que o controle das agências 
sejam efetivas, mas essa efetividade é prejudicada, pois 
elas não funcionam isoladamente  e dependem das 
decisões tomadas pelos tribunais. A accountability 
horizontal efetiva surge do trabalho de uma rede de 
agências interligada aos tribunais comprometidos com 
esse controle e se fecha mediante as últimas decisões 
dadas por esses tribunais, que devem trabalhar de uma 
forma preventiva, e caso necessário punindo os 
responsáveis pela quebra de limites e abuso de sua 
autoridade (O’DONNELL, 1998). 

Existe no Brasil uma dualidade entre mentalidades 
comandadas pela educação: uma moderna e outra arcaica. 
Se por um lado o Brasil arcaico é hierárquico, personalista, 
familista, clientelista, patrimonialista e paternalista, 
aceitando o famoso jeitinho brasileiro e outros 
comportamentos similares, por outro lado, esses valores se 
enfraquecem nos níveis com maior escolaridade, por isso 
temos presenciado a existência de práticas que 
aprofundam a democracia e a transparência na 
administração pública (PINHO; SACRAMENTO, 2009). 
Essa dualidade levou, em 1988, Schartzman, a 
desenvolver o conceito de neopatrimonialismo para 
designar esse aspecto brasileiro.  

Pinho e Sacramento ao analisarem a obra de Campos 
(produzida entre 1975 e 1988), identificaram alguns termos 
que ainda não foram extintos da realidade brasileira, mas 
que tem sofrido certa transformação, seriam eles: 

 

A sociedade passiva, nepotismo, favoritismo, privilégios para 
alguns/poucos, falta de participação da sociedade civil, 
autoritarismo, populismo, crise de credibilidade das instituições, 
principalmente do Congresso, o padrão casuístico dos partidos 
políticos, troca de votos por cargos públicos, e um enorme etc. 
(PINHO; SACRAMENTO, 2009, p.1364). 

 
 

Embora esses autores aponte tais permanências, os 
mesmos identificam um certo otimismo, uma vez que esses 
elementos vem sendo enfrentados pela sociedade civil e, 
até mesmo, pelo aparato governamental. Por outro lado, 
em meio ao clientelismo praticado pelos políticos, os 
cidadãos menos organizados são bem pessimista sobre as 
possibilidades de mudanças, pois acreditam ser difícil 
mudar uma cultura política tão antiga (CAMPOS, 1990). 

A permanência do modelo tradicional de governo fez 
com que O’Donnell (1998) considerasse a Democracia da 
América Latina como um tipo particular: uma espécie de 
democracia delegativa, ou seja, o candidato ganhando as 
eleições, ele está autorizado a governar da maneira que 
achar melhor e decidir sobre quais resultados deve 
produzir e como deve produzir, não sendo 
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necessariamente obrigado a cumprir as promessas feitas 
durante campanha eleitoral. 

Benh (1998) destaca que as pessoas que defendem a 
nova gestão pública de governo democrático, que dá 
autoridade ao governante tomar decisões políticas, 
necessitam responder quatro questões sobre como essas 
decisões deverão ser tomadas para serem concluídas com 
sucesso. 

 

A questão da tomada de decisão descentralizada: que teoria de 
governo democrático encoraja a tomada de decisão 
descentralizada enquanto mantém a accountability perante todo o 
Estado ? 
A questão da responsividade: que teoria do governo democrático 
permite que indivíduos empregados públicos sejam responsivos às 
necessidades dos indivíduos cidadãos e ainda garanta que o 
governo trate todos com justiça ? 
A questão do empowerment: que teoria do governo democrático 
permite aos servidores públicos exercerem poder discricionário e 
ao mesmo tempo garanta que continuemos sendo um governo 
regido por leis ? 
A questão da inovação: que teoria do governo democrático permite 
– ou de fato encoraja – que trabalhadores na linha de frente sejam 
inovadores na busca de um melhor desempenho? (BENH, 1998, 
p.19). 

 

Desta forma, podemos apontar o importante papel da 
educação no aprofundamento da accountability.  

Nos diagnósticos que apontam o caráter 
patrimonialista da política brasileira, como os trabalhos de 
Nunes (2003) e Faoro (1979), é comum relacioná-la as 
suas raízes à cultura política lusitana (PINHO, 
SACRAMENTO, 2009). Destacam Pinho e Sacramento 
que esse comportamento herdado em relação ao governo, 
condiciona os brasileiros à tolerância a corrupção, a baixa 
expectativa do serviço público honesto, o que corrobora 
com a persistência da ausência do accountability (Ibidem). 

De acordo com Faoro (1979) essa resistência a 
modernização tem raízes em interesses de grupos que ele 
chama de estamento, grupo que controla o Estado e tem 
sido resistente às transformações à modernização, 
mantendo um “capitalismo politicamente orientado”. Para 
Nunes (2003) essa variante do capitalismo moderno, 
adotou a técnica, as máquinas e as empresas, sem aceitar 
a racionalidade impessoal e legal universal, garantindo a 
imutabilidade histórica do patrimonialismo amplamente 
praticado no Brasil.  

Observa-se ainda que a incapacidade brasileira na 
ruptura com o tradicional é abordada por vários estudos. 
Essa característica também não passou desapercebida por 
Ianni (1994), quando se afirma que “[o] Brasil não é 
propriamente uma nação, mas configura-se em império e 
ao longo da República, como uma vasta desarticulação” 
(IANNI, 1994, p. 177-178).  A partir dessa dualidade, 
amplamente destacada por vários autores, que Pinho 
(1998) aponta que reside ai a dificuldade de uma reforma 
do Estado no sentido de implantar uma administração 
gerencial capaz de aprofundar a accountability. Há “uma 
história de acumulação de fenômenos, onde não acorre 
ruptura, onde o novo se amolda ao velho e, dialeticamente 
o velho, se amolda ao novo” (PINHO; 
SACRAMENTO,1988, p.76). 

Outra característica do sistema político brasileiro, 
identificado por Campos (1990), é o uso de cargos públicos 
como moeda troca, utilizando esses cargos como forma de 
adquirir apoio político. A contratação dessas pessoas, que 
nem sempre têm capacidade para assumir o cargo e 
exercer a função como esperado, ocorre também em 
órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização das 

atividades do setor público, o que impactua negativamente 
sobre a accountability institucional (PINHO; 
SACRAMENTO, 2009). 

 

As imperfeições da democracia brasileira têm sido foco de muitos 
estudos na atualidade, os quais indicam que houve pouco ou 
nenhum avanço nos últimos 20 anos em se tratando de cultura 
política e participação política (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 
1361). 

 

O modelo de accountability burocrático tradicional não 
tem se mostrado suficiente para promover a justiça social 
e política, a responsividade, e evitar o abuso de poder, 
assim como levar o governo a trabalhar de forma produtiva 
para o povo (BENH, 1998). Há uma necessidade de haver 
um controle do governo, o qual parece só obtém resultados 
significativos quando é fiscalizado pela população 
(CAMPOS, 1990).  

O modelo de governo onde o governante tem maior 
poder do que as outras camadas gera a accountability 
ascendente (upwardaccountability) que se torna limitada, 
visto que trabalha para a minoria, grande detentora do 
poder e deixa desassistida a grande maioria composta da 
população, não garantindo que o funcionário eficiente e 
honesto entenda que deve servir ao povo e não a seus 
superiores (CAMPOS, 1990). 

A qualidade da accountability se dá pela 
impessoalidade. Enquanto o povo se comportar como 
tutelado e não como tutor, não haverá condições para a 
prática do accountability (CAMPOS, 1990). Ainda na 
década de 1990, Campos já apontava um dos controles 
que o Brasil necessita é a maior participação da sociedade 
na avaliação das políticas públicas e o aprimoramento 
dessa consciência popular para que exista de fato uma 
democracia participativa na política, pois além do 
sentimento de comunidade, a sociedade organizada deve 
participar e influenciar no processo decisório político, além 
de exigir o bom funcionamento do serviço público para o 
alcance de resultados desejáveis (CAMPOS, 1990). 

 Em 1990, Campos afirmava que a participação política 
da população no Brasil era deficiente, limitando-se apenas 
as eleições, e as poucas instituições que existiam eram 
descompromissadas, fracas e alienadas, porque 
dependiam financeiramente da ajuda do governo para 
continuar funcionando, além desses fatores, faltava por 
parte da população a luta pelos próprios direitos, direitos 
(CAMPOS,1990). Hoje, passado mais de duas décadas, o 
Brasil vivencia um novo contexto político. A Constituição 
Federal estabelece a participação social no orçamento da 
saúde (inciso III, art. 198); da assistência social (inciso II, 
art. 204); e da educação (inciso VI, art. 206). Outros fatos 
que merecem destaque é a aprovação da Lei 
Complementar nº 101/2000, intitulada Lei da 
Responsabilidade Fiscal (LRF),a criação da Controladoria 
Geral da União (CGU) em abril de 2001, a criação do 
Estatuto das Cidades, em julho de 2001 e a criação, em 01 
de janeiro de 2003, do Ministério das Cidades, além de 
iniciativas partidárias de gestão participativas, tal qual o 
Orçamento Participativo que é objeto desse estudo. 

 

 

O Orçamento Participativo como instrumento de 
accountability 

Para que a accountability democrática seja eficiente, é 
necessário levar em consideração as seguintes questões: 
i) quem decidirá os resultados a serem produzidos; ii) quem 
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serão os responsáveis pelos resultados; iii) que serão os 
responsáveis pela fiscalização dos resultados; iv) como se 
dará o processo de accountability (BENH, 1998). 

Qualquer mecanismo de accountability deve permitir 
que o público participe do debate sobre a escolha das 
metas, e no acompanhamento e avaliação da execução 
das mesmas. Portanto é importante o processo de divisão 
e transferência de responsabilidades para aproximar o 
cidadão das instâncias decisórias e contribuir para uma 
política mais eficiente e eficaz. Assim, a descentralização 
deve viabilizar também a transparência dos governos e 
seus municípios (PINHO; SACRAMENTO, 2009; BENH, 
1998). O Orçamento Participativo (OP) vem sendo 
apresentado como um instrumento de aprofundamento da 
accountability, afirmando ser marcado pela elaboração do 
orçamento público com a participação da sociedade, assim 
como por meio dos conselhos municipais, os quais visam 
acompanhar e controlar a aplicação dos recursos 
recebidos, além da disposição das contas dos municípios 
para exame e apreciação por qualquer contribuinte 
(PINHO; SACRAMENTO, 2009). 

O Orçamento Participativo pode ser definido como 
sendo 

 

[...] uma modalidade de gestão pública fundada na participação 
direta da população nas diversas fases que compõem a 
elaboração e execução do orçamento público municipal, 
especialmente na indicação das prioridades para a alocação de 
recursos de investimentos (PONTUAL, 2000, p.68). 

 

Bodart (2014), destaca que o Orçamento Participativo 
(OP) tem sido apontado como um instrumento de 
democratização da gestão pública, proporcionando aos 
cidadãos maiores condições de participar das decisões e 
de fiscalizar o orçamento municipal. É importante frisar que 
o OP possui variações significativas causadas pelas 
condições políticas e sociais que o envolve. 

Uma outra definição bastante colaborativa para a 
compreensão do conceito de OP, é apresentado por um 
dos principais pesquisadores do tema, Leonardo Avritzer, 
para quem, 

 

O OP é uma forma de rebalancear a articulação entre a 
democracia representativa e a democracia participativa baseada 
em quatro elementos: a primeira característica do OP é a cessão 
da soberania por aqueles que a detêm como resultado de um 
processo representativo local. [...]; em segundo lugar o OP implica 
a reintrodução de elementos de participação local, tais como 
assembléias regionais, e de elementos de delegação, tais como os 
conselhos [...]; em terceiro lugar, a participação envolve um 
conjunto de regras que são definidas pelos próprios participantes, 
vinculando o OP a uma tradição de reconstituição de uma 
gramática social participativa na qual as regras da deliberação são 
determinadas pelos próprios participantes; em quarto lugar, o OP 
se caracteriza por uma tentativa de reversão das prioridades de 
distribuição de recursos públicos a nível local através de uma 
fórmula técnica (AVRITZER, 2003, p. 14-15). 

 

O OP, por ser entendido como uma experiência de 
cogestão, pode vir a possibilita uma co-responsabilidade 
das ações, onde gestor e sociedade civil tendem dividem 
os méritos e deméritos das escolhas tomadas. 

Bodart (2014) ao analisar as potencialidades e 
limitações do OP, destacou alguns elementos importantes 
para esse presente estudo. São elas: redução do 
clientelismo; ampliação da confiança da população em 
relação ao gestor público; redução de práticas 
personalistas; minimiza o potencial de corrupção; maior 
transparência na gestão pública; induz a gestão adotar 

instrumentos de gestão e planejamento mais eficazes; 
conduz a população a compreender mais os processos da 
gestão pública. 

A partir desses elementos destacados por Bodart 
(2014), levantamos a hipótese de que o OP pode colaborar 
para o aprofundamento da accountability social. A fim de 
checar tal pressuposto tomamos a experiência de Vila 
Velha como estudo de caso. 

 
 

A experiência do Orçamento participativo de Vila Velha sob 
a luz do conceito de accountability 

De acordo com o IBGE, Vila velha é o segundo 
município mais populoso (458.489 habitantes) do Espírito 
Santo, atrás apenas do município da Serra e o 48º mais 
populoso do Brasil, apresentando uma densidade 
populacional de 2.195,62 habitantes por km² com 99,5% de 
sua população concentrada na área urbana. Omunicípio 
está a cerca de 10 km ao sul da capital. Faz divisa ao norte 
com a capital Vitória e Cariacica, a oeste com Viana, ao sul 
com Guarapari; e ao leste com o Oceano Atlântico.  

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 
0,8, estando acima da média brasileira, sendo o segundo 
maior de todo o Estado do Espírito Santo. 

É a cidade mais antiga do estado e a região mais 
dinâmica no cenário econômico capixaba (com destaque 
para a indústria e o comércio), sendo responsável por 58% 
da riqueza do estado e abriga 46% da população capixaba 
e 57% da população urbana do Espírito Santo.  

O Município de Vila Velha foi um dosprimeiros 
município do Estado do Espírito Santo e um dos primeiros 
do Brasil a implantar o Orçamento Participativo como 
instrumento político de participação popular. Sua prática 
deu início em 1983 na gestão do Prefeito Américo 
Bernardes da Silveira.Nesse ano a prefeitura buscou se 
aproximar da população, criando diálogos através das 
Assembleias nos bairros que visavam discutir sobre as 
demandas prioritárias, os impostos e o funcionamento da 
máquina pública. Nessas Assembleias participavam 
engenheiros, assistentes sociais, representantes da 
Secretária de Finanças para aporte técnico sobre 
tributação, representantes de outras secretarias e o 
Prefeito. Para Pignaton (2005, p.44),  

 
[...] o novo relacionamento se mostra positivo e estimulador da 
consolidação e proliferação dos movimentos associativos de 
bairros e outros, à medida que reconhece sua legitimidade na 
intermediação entre a população e o Poder Executivo. 

 
Nessa época o país, e no caso específico o Município 

de Vila Velha passava por um período revolucionário em 
que as pessoas reivindicavam seus direitos, lutavam por 
melhores condições de saúde, educação, moradia, 
transporte público, entre outros fatores (PEREIRA, 2001). 

Em 1983 existiam trinta e três associações, sendo que 
no final do mesmo ano esse número chegou a cinquenta e 
cinco associações nos bairros de Vila Velha. 

Quando o prefeito Vasco Alves assumiu em 1983, ele 
convocou uma Assembleia com todos os representantes 
das comunidades para oficializar e instalar o Conselho 
Comunitário de Vila Velha (CCVV) que realizava reuniões 
quinzenais dentro da Prefeitura de Vila Velha que eram 
convocadas e coordenadas por técnicos do governo 
municipal, sobretudo do Serviço Social de Ação 
Comunitária.  



82 
Curso de Graduação em Administração 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAPES 

 
 

Mesmo o CCVV sendo uma entidade institucionalizada 
houve muitas tentativas de se questionar as opiniões e 
reivindicações do Conselho Comunitário na Prefeitura na 
gestão do prefeito Gérson Camata (KROHLING, 1987).  

Apesar das intervenções do Governo Municipal contra 
o Conselho Comunitário de Vila Velha, eles conseguiram a 
aprovação de um Estatuto em março de 1984 que definia 
a estrutura e autonomiada entidade (VASCONCELOS, 
1993).  

 
Art. 10 – Não poderão ser eleitos ou nomeados para os cargos do 
Conselho  
Comunitário:  
Parágrafo 1º) Pessoas que exerçam cargos de confiança do Poder 
Executivo Federal, Estadual ou Municipal;  
 
Parágrafo 2° - Deverá licenciar-se, durante a campanha eleitoral, 
todo 
aquele que vier a concorrer a cargos eletivos, de natureza 
partidária. 

 

No ano de 1984 aconteceu a primeira Assembleia 
Municipal de Orçamento (AMO) no Município de Vila Velha, 
que foi se aprimorando até a criação da Lei Orgânica  do 
Município, Lei n° 01 de 25 de outubro de 1990: 

 

Art. 123. Com base no que estabelece a Constituição Federal, 
capítulo IV, art. 29, inciso X, fica garantida a participação popular 
nas decisões, elaboração e execução do orçamento anual, 
plurianual e da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Art. 124. A participação de que trata o artigo anterior, dar-se-á por 
meio do Conselho Comunitário de Vila Velha, das entidades civis 
organizadas do Município, com existência e funcionamento mínimo 
de um ano, comprovada por duas outras entidades e reconhecida 
pelo Conselho Comunitário de Vila Velha. 
Art. 125. Fica criado um fórum próprio para discussão dos 
orçamentos anual, plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, 
que se denominará Assembleia Municipal do Orçamento e será 
composta por três delegados de cada entidade, eleitos em 
Assembleia geral das entidades mencionadas no artigo anterior, 
pelos Vereadores e por um representante do Poder Executivo. 
§ 1º - Se da Assembleia geral de entidades de que trata o caput 
deste artigo participarem mais de cinquenta membros, a cada 
grupo de cinquenta excedentes corresponderá a eleição de mais 
um delegado efetivo e um suplente. 
§ 2º - Os delegados eleitos pelas entidades organizadas em 
conformidade com este artigo, terão mandato até o final do 
exercício orçamentário para o qual foram eleitos e tratarão apenas 
de assuntos afetos a esse exercício. 
Art.126. A Assembleia Municipal do Orçamento de que trata o 
artigo anterior, reunir-se-á preferencialmente no primeiro trimestre 
de cada ano para elaborar o regimento interno do exercício 
orçamentário anual e deverá ser convocada pelo Poder Executivo, 
o qual será responsável pela infraestrutura necessária para 
convocação e organização da Assembleia Municipal do 
Orçamento, auxiliado pelo Conselho Comunitário de Vila Velha. 
Parágrafo Único - Se ao término do primeiro trimestre o Poder 
Executivo não fizer a convocação de que trata o caput deste 
artigo,fá-lo-á o Presidente do Conselho Comunitário do Município 
de Vila Velha. 
Art. 127. A Assembleia Municipal do Orçamento elegerá dentre 
seus membros a Comissão Municipal de Acompanhamento.  

 
Fiscalização eControle da Execução Orçamentária. 
Art. 128. O Poder Executivo prestará todas as informações 
necessárias ao bom desenvolvimento do processo de participação 
popular no orçamento e apresentará à Assembleia Municipal do 
Orçamento a previsão dos valores das obras municipais e de 
bairros, assim como a previsão de seu início e término. 
Art. 129. O Poder Executivo anexará as deliberações da 
Assembleia Municipal do Orçamento ao projeto de lei que 
encaminha a Câmara Municipal a proposta orçamentária. (VILA 
VELHA, 1990, p.58-59) 

 

Dados levantados por Ferri (2009) na Secretaria 
Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão 
(SEMPLA) sobre a primeira Assembleia em 1984, dão 
conta de que houve a participação de cinco mil (5.000) 

populares e na segunda ocorrida 1985 esse número 
chegou a dez mil (10.000) populares. 

O Orçamento participativo de Vila Velha teve alguns 
impasses entre os anos de 1983 a 1987 e devido a 
divergências entre os movimentos sociais e o Poder 
Publico Municipal a discussão do orçamento para 1988 foi 
adiada pelo prefeito Carlos Malta de Carvalho, mas as 
lideranças comunitárias ingressaram com uma ação na 
Justiça para obrigá-lo a cumprir pela Lei 2.247/85 que criou 
uma Assembleia Municipal do Orçamento para tratar de 
assuntos voltados ao Orçamento Participativo e a Lei 
2.367/87, que incluiu a população novamente para discutir, 
elaborar, acompanhar e fiscalizar as ações e resultados 
obtidos pelo Orçamento Participativo através da Lei 
2.454/88 (VASCONCELOS, 1993).  
 

Art. 1º - Fica obrigado o Poder Executivo a discutir anualmente com 

os movimentos comunitários, associações de moradores e outras 
entidades sociais organizadas do município de Vila Velha, a 
Proposta Orçamentária e obter a aprovação da mesma antes, de 
seu envio à Câmara Municipal.  

 

A Lei 2.247/85 estabeleceu cinco etapas a serem 
seguidas pelo Orçamento Participativo. Na primeira etapa 
deve acontecer as assembleias nos bairros para discutir o 
reajuste de impostos e a eleição de três delegados para a 
Assembleia Municipal de Orçamento (AMO). A segunda 
etapa da AMO é para aprovar os assuntos discutidos na 
primeira etapa e avaliar como serão rateados os recursos 
entre os bairros. A terceira etapa é para as assembleias 
dos bairros discutirem como serão utilizados os recursos 
disponibilizados para cada bairro na segunda etapa. A 
quarta etapa para a Assembleia Municipal do Orçamento 
(AMO) decidir sobre os recursos destinados à saúde, 
transporte, meio ambiente, educação, cultura, habitação, 
esporte, lazer, turismo, entre outras obras municipais. Na 
quinta etapa para o Executivo enviar o Orçamento 
Participativo para a Câmara Municipal e solicitar a 
aprovação do mesmo para o próximo ano. 

Para Ferri (2009) após a criação das leis, a 
participação do povo na discussão do Orçamento 
Participativo do Município de Vila Velha se tornou legítima, 
embora não pudesse decidir sobre 100% dos recursos. O 
Município então se tornou pioneiro no Orçamento 
Participativo, fruto da luta pela redemocratização do país e 
da vitória do governo da época que tentava ganhar 
legitimidade política. 

Em 2008 na gestão de Max Filho os bairros de Vila 
Velha foram divididos em cinco regiões administrativas, o 
objetivo era realizar obras por cada regional, também foi 
criado a eleição do Fórum de Delegados para cada uma 
das cinco regiões a fim de representar o povo na escolha 
dos temas priorizados.   

O município de Vila Velha mesmo sendo pioneiro e 
após 31 anos de experiência com o Orçamento 
Participativo, além de conquistas alcançadas pelo povo na 
participação do processo de decisão não foram suficientes 
para garantir a satisfação da população. As práticas 
políticas, a interrupção do Orçamento Participativo, a falta 
de transparência e a prática incorreta do OP por algumas 
gestões aumentou ainda mais o desgaste e o descrédito 
por parte da população.  

Atualmente o Município está organizado em 102 
bairros, sua Câmara é composta por dezoito vereadores e 
a gestão atual é realizada pelo prefeito Rodney Miranda do 
Partido Democratas (DEM). 
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MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de um estudode caso. 
Objetivando analisar a experiência do Orçamento 
Participativo (OP) de Vila Velha-ES sob a luz do conceito 
de accountability pretende-se averiguar se o referido 
instrumento de gestão pública se materializa como um 
mecanismo de responsabilização e controle social sobre a 
Administração pública. 

Foram utilizadas como ferramentas metodológicas a 
entrevista semi-estruturada aplicada a Antônio Marcus 
(Secretário Planejamento 2013 / Secretário de 
Desenvolvimento Econômico PMVV 2014), Enoan Cunha 
Maroto (Analista de Orçamento e Política Pública da PMVV 
desde 2006), Vladmir Vieira (Delegado da Regional 1), 
Reinam Ferreira Medeiros (Delegado da Regional 2), 
Marcelo Rosa (Presidente e conselheiro do Centro 
Comunitário Vila Velha-CCVV) do Orçamento Participativo. 
Analisamos ainda cartilhas e documentos públicos que 
permitiram a identificação de ações ligadas ao OP e a 
prestação de contas. Foram analisadas ainda os 
comunicados oficiais relacionados ao Orçamento 

Participativo disponíveis no site institucional da Prefeitura 
de Vila Velha. 

 
 
Apresentação e análise dos dados 

O Orçamento Participativo do Município de Vila Velha 
funciona como uma ferramenta de participação popular e 
inclui os munícipes no processo de decisão, execução e 
fiscalização de investimentos e obras públicas feitas pelo 
Município e é dividido em etapas. 

Na primeira etapa é feita uma convocação através da 
Assembleia Municipal do Orçamento (AMO). Nessa 
Assembleia é apresentado o Calendário de Atividades do 
município que inclui as assembleias regionais para escolha 
das ações, o fórum único de delegados e a Assembleia 
Municipal de Orçamento para apresentação do Plano 
Plurianual e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

As ações são divididas por cinco (05) regiões, 
conforme tabela a seguir: 

 

 

 

Divisão Regional do OP de Vila Velha,ES. 

Região 1 (Centro) Região 2 

(Grande Ibes) 

Região 3 

(Grande Aribiri) 

Região 4 

(Grande Cobilândia) 

Região 5 

(Grande Jucu) 

 
 
 
 

Ibes 
Araçás 
Brisamar 
Cocal 
Darly Santos 
Guaranhuns 
Ilha dos Bentos 
Jardim Asteca  
Jardim Colorado 
Jardim 
GuadalajaraJardim 
Guaranhuns 
Nossa Srªa da Penha 
Nova Itaparica 
Novo México 
Pontal das Garças  
Santa Inês 
Santa Mônica Popular 
Santa Mônica 
Santos Dumont 
Vila Guaranhuns 
Vila Nova 

Aribiri 
Argolas 
Ataíde 
Cavaliere  
Chácara do Conde 
Dom João Batista 
Garoto 
Ilha da Conceição 
Ilha das Flores  
Paul 
Pedra dos Búzios 
Primeiro de Maio 
Sagrada Família 
Santa Rita 
Vila Batista 
Vila Garrido 
Zumbi dos Palmares 

Cobilândia 
Alecrim  
Alvorada 
Cobi de Baixo 
Cobi de Cima 
Industrial  
Jardim do Vale 
Jardim Marilândia 
Nova América  
Planalto 
Rio Marinho 
Santa Clara  
São Torquato  
Vale Encantado 

Barra do Jucu 
Balneário  
Ponta da Fruta 
Barramares 
Cidade da Barra 
Interlagos 
Jabaeté 
João Goulart  
Morada da Barra 
Morada do Sol  
Morro da Lagoa  
Normília da Cunha  
Nova Ponta da Fruta 
Ponta da Fruta 
Praia dos Recifes 
Riviera da Barra  
Santa Paula I 
Santa Paula II 
São Conrado 
Terra Vermelha 
Ulisses Guimarães 
Vinte e Três de Maio 

Quadro 1. Fonte: Elaborado pela autora a partir do site da PMVV (2014). 

 

A segunda etapa é para capacitar e eleger novos 
delegados, essa capacitação é feita através de 
minicursos ofertados e elaborados pela Secretária de 
Orçamento, Planejamento e Gestão (SEMPLA). Nessa 
etapa também é feita uma atualização dos 
representantes das comunidades (lideranças e 
delegados), tornando-os legíveis para as eleições 
através do cadastro pelo Centro Comunitário Vila Velha 
(CCVV), órgão que regulamenta as Associações de 
Moradores e delegados regionais.  

A terceira etapa do processo de Orçamento 
Participativo no Município se dá pela apresentação nas 
Assembleias Regionais Temáticas de três ações para 
cada um dos seis temas (Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano, 
Educação/Cultura/Esporte/Lazer, Desenvolvimento 
Humano e Cidadania, Saúde, Prevenção e Combate a 
Violência e Desenvolvimento Econômico).  

A quarta etapa se discute, i) o Regimento Interno do 
Orçamento Participativo para os trâmites legais 
necessários à aprovação, ii) Eleição da Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização de Obras, iii) 
Apresentação do resultado das Assembleias Regionais 
Temáticas para os Delegados e definição no caso de 
empate de ações, iv) Votação em três ações para cada 
um dos seis temas também segmentado por Região. 
Após a votação nas Assembleias Regionais Temáticas 
são definidas uma ação para cada tema, totalizado 6 
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ações por região e trinta ações no total. Soma-se a essas 
açõesmais seis ações de cada Região votadas pelo 
Fórum dos Delegados, totalizando doze ações por região 
administrativa, totalizando sessenta ações que serão 
priorizadas no Orçamento Participativo do Município de 
Vila Velha. 

Na quinta etapa ocorre a segunda Assembleia 
Municipal do orçamento (2ª AMO) em audiência publica 
em que são apresentados os resultados apurados do 
Orçamento Participativo e no Plano Plurianual (PPA) para 
o anos seguinte. 

Na sexta etapa ocorre a terceira Assembleia 
Municipal do Orçamento (3ª AMO) através de audiência 
pública, são apresentados a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) com a consolidação do Orçamento Participativo, 
apresentam-se gastos detalhados por programas e 
ações com a estimativa da receita e fixação da despesa, 
especificamente as demandas oriundas do processo de 
consulta popular pelo OP, concluindo o Ciclo do 
Orçamento Participativo do ano atual/ano seguinte. 

O Orçamento Participativo do Município de Vila velha 
está inserido nas políticas de públicas e segundo o 
(Entrevistado 1. Secretário de Desenvolvimento 
Econômico PMVV) as políticas públicas se definem pelo 
objetivo do Estado que é o interesse coletivo e o bem 
estar da sociedade, então para o Estado desenvolver 
uma política pública ele tem que ouvir a sociedade 
porque o que é para sociedade tem que vir para a 
sociedade, o orçamento quando é elaborado pode ser 
feito de duas maneiras, dentro do gabinete em que o 
governante acha que os problemas e as prioridades da 
sociedade são tais e dentro dos recursos que o município 
tem disponíveis vai tentar atender esses desafios, ou o 
Município pode fazer as melhorias para a cidade ouvindo 
a comunidade, com isso se confirma a ideia de quais são 
as dificuldades do povo e  seus desafios, se é 
infraestrutura, saneamento, creche, hospital, etc...   

 
[...]Existem critérios para se ouvir a comunidade, não pode ser 
de qualquer maneira, tem que ter muito respeito pela opinião 
contrária,  aprender a ouvir críticas e a dominar uma plateia que 
é muito ansiosa, principalmente no Brasil que é um país muito 
atrasado em relação ao desenvolvimento, todos nós somos 
ansiosos e queremos melhores escolas, melhores ruas, 
saneamento, etc... e queremos para ontem. O Brasil é atrasado 
em mais de cem anos em relação a alguns países. Então a 
prefeitura tem que ter a capacidade de compreender, de se 
colocar no lugar dessas pessoas, tem que sentar, conversar e 
sempre ser verdadeiro. Ás vezes o orçamento participativo não 
dá certo porque se acolhe todas as sugestões. Exemplo: vamos 
calçar todas as ruas, vamos fazer 10 creches, vamos fazer 5 
escolas, vamos fazer, vamos fazer e no final não faz nada, por 
isso tem que ter a escolha de prioridades, daí a importância de 
ouvir e confirmar se a necessidade é verdadeira e se ela é 
prioridade naquele momento (ENTREVISTADO 1. Secretário de 
Desenvolvimento Econômico PMVV). 

Para a Analista de Orçamento Participativo as 
políticas públicas tem que contemplar tudo o que vai fazer 
durante o ano seguinte, então o Orçamento Público 
engloba o Orçamento Participativo e tudo o que é votado 
e aprovado. 

Para que todo orçamento participativo funcione de 
maneira eficiente em uma sociedade é necessário que 
haja a participação da sociedade na tomada de decisão, 
o planejamento para a realização da obra num 
determinado espaço de tempo e a fiscalização e 
acompanhamento de sua execução. No caso do 
Orçamento Participativo no Município de Vila Velha isso 
não seria diferente. 

Campos (1990) afirma que para a administração 
pública funcionar de forma democrática, é necessário 
que os cidadãos se organizem para exercer o controle 
político do governo, a descentralização, a transparência 
e a inclusão da população na tomada de decisão e no 
estabelecimento de metas específicas, mas podemos 
observar que o Orçamento Participativo do Município de 
Vila Velha como instrumento de participação popular não 
funciona como deveria,  

 
[...] Eles que definem, a gente diz o que a gente precisa [...] eles 
reúnem todos os bairros, a gente leva, eles que definem, a gente 
precisa disso, isso e isso, de cinco eles resolveram que essas 
três vão ser feitas, é eles que definem, a gente só escuta. A 
gente vai lá pra reunião, escuta, briga, mas... A gente fez as 
indicações das prioridades das regiões, dos bairros, eles avisam 
essas foram as decididas por voto, não tem uma comissão para 
dizer, para apurar se esses votos foram para essa prioridade 
(ENTREVISTADO 3. DELEGADO REGIÃO 2). 
 
[...] Na realidade é ser mais transparente né [...] que as regras 
digamos assim, sejam melhor, mais bem definidas e que seja 
mais participativo e popular, acho que essa é a palavra que falta, 
popular, porque a partir do momento que você escolhe uma 
coisa genérica e outras pessoas decide o que vai fazer, que 
participação é essa ? (ENTREVISTADO 4. DELEGADO 
REGIÃO 1) 

 
Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico 

PMVV) esse planejamento do Orçamento Participativo 
parte do princípio de verbas pré-estabelecidas para as 
áreas de saúde (25%), educação (15%) para a saúde e 
um percentual de 5% a 6% para a Câmara de 
Vereadores, e de outra parte que sobra dos recursos 
arrecadados pela prefeitura após o pagamento de 
salários e a manutenção da máquina pública, cerca de 
2% a 5% dos recursos totais do município. O Secretário 
de Planejamento escuta as prioridades das comunidades 
através de audiências públicas de cada região, que são 
livres e qualquer cidadão pode participar, essas reuniões 
são organizadas pelo Conselho Comunitário de Vila 
Velha que tem que participar de todo o processo, o 
Secretário de Planejamento ouve as solicitações e vê o 
que é possível fazer dentro do Orçamento, as 
necessidades mais votadas pela população vão para a 
convenção dedelegados que são eleitos pelo pelos 
moradores, e esses decidem o que realmente é 
prioridade dentro os temas citados, as ações mais 
votadas são executadas pelo Município. 

Já para (Entrevistado 2. Analista de Orçamento 
Participativo PMVV) o planejamento parte da ação 
conjunta dos movimentos organizados do Município que 
é discutido de dois em dois anos, em que um ano se 
discute as prioridades, no outro ano executa o que foi 
votado, essa participação e decisão faz parte da Lei 
Orgânica do Município que convoca os conselhos e a 
população para a aprovação dos seis temas escolhidos 
por região que após a aprovação das demandas, é 
incluído no Orçamento Participativo do Município que 
manda executar. 

Com relação a execução de obras o Delegado da 
Regional 2 afirma que o orçamento é executado de 
acordo  com o planejado pela Prefeitura, eles planejam e 
decidem o que vai ser feito para cada região e não por 
bairro. 

O Delegado da Regional 1 também discorda e afirma 
que eles não sabem como o orçamento é executado, 
porque só após ser feito é que a Prefeitura diz que a obra 
em questão fazia parte do orçamento participativo, eles 
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não tem ideia das obras que estão sendo realizadas por 
cada bairro, só nas regiões. 

Para o Delegado da Regional 3 a execução de obras 
no Município não tem um critério claro, porque é o próprio 
prefeito que vê a prioridade e aos poucos vai executando, 
ainda afirma que na gestão do Prefeito Max Filho eles 
votavam em assembleias as ações por rua e bairro e não 
por região. 

O Delegado da Regional 5 alerta que o orçamento 
deveria ser executado de uma maneira e não é, porquê 
não é feito de forma democrática para benefício e 
qualidade de vida da população, a prefeitura ao realizar 
uma obra com o orçamento participativo não inclui os 
conselheiros na fiscalização e o acompanhamento das 
obras, declara ainda que para o Orçamento Participativo 
do município se torne um processo democrático a 
população tem que participar em tudo o que envolve o 
dinheiro público, destaca que nenhuma das demandas 
pedidas pela sociedade foram executadas, e sim 
demandas que não tinham nada a ver com as 
solicitações, cita o último caso em que a Prefeitura 
anunciou como obra feita e entregue pelo orçamento 
participativo a construção de 498 casas na Região de 
Jabaeté, e que as mesmas não fazem parte do OP 
porque são construídas com verba federal do programa 
Minha Casa Minha Vida, e que não é só esse caso, que 
existem outras obras acontecendo dessa maneira aqui 
em no município de Vila velha. 

O Coordenador Geral do Conselho Comunitário de 
Vila Velha e presidente da Associação de Moradores 
Regional 5 alega que o Município tem boicotado e 
retaliado a ação de várias lideranças comunitárias, 
quando a liderança faz o papel dela, que é defender o seu 
bairro, cobrar e reivindicar melhorias, quando o líder 
comunitário tem cargo comissionado e  cobra melhorias 
para sua cidade ele tem seu cargo exonerado. 

Para O’Donnell (1999 apud KENNEY, 2005) os 
atores não governamentais como as associações de 
classe e movimentos sociais também fazem parte do 
accountability horizontal, vemos isso claramente nas 
associações de moradores representadas pelos 
delegados, MOVIVE e pelo Conselho Comunitário de Vila 
Velha (CCVV) 

 

[...] Se faz a audiência pública em cada região [...] mas ela é 
sempre organizada com o Conselho Comunitário de Vila Velha, 
a Lei Orgânica diz isso. O prefeito e o Secretário de 
Planejamento não podem fazer a audiência pública para o 
orçamento participativo sem a parceria, participação e 
interveniência do Conselho Comunitário de Vila Velha [...] as 
necessidades mais votadas nas cinco reuniões realizadas nas 
cinco regiões vai para a Convenção dos Delegados, e os 
delegados vão dizer quais aquelas que são verdadeiramente 
prioridade, o delegado representa a população, ele é escolhido 
pela população, e quem indica os delegados é o Conselho 
Comunitário de Vila Velha que também faz as eleições que são 
votadas pela comunidade [...] As associações participam das 
votações finais através do presidente da associação de 
moradores que é um delegado nato, praticamente todos os 
presidentes de associações são delegados [...] Quando a 
administração não cumpre o que está no orçamento 
Participativo, o que está consignado no orçamento, essa 
comissão volta para as comunidades e para o Conselho 
Comunitário de Vila Velha, o CCVV toma as providências que 
julgar necessário, aí entra a mobilização pública, o Ministério 
Público, e se tem uma representação para acompanhar o 
resultado. 
O Conselho Comunitário Vila Velha é que credencia as 
entidades, as comunidades devem estar matriculadas fazendo 
parte do CCVV, quando uma entidade dessas não contribui 
mensalmente ou não participa de x, duas, três ou quatro 

reuniões ela é descredenciada. Então se a comunidade não 
cumpre o que o CCVV sugere ou exige ela é suspensa e não 
pode mais participar do Orçamento Participativo até ser 
credenciada novamente (ENTREVISTADO 1. SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMVV). 

 
Além dessas entidades de representativas, os 

munícipes desfrutam de outros Conselhos, Secretarias e 
movimentos que defendem causas de diversos setores 
em benefício da população. 

[...] o Movimento Vila Velha (MOVIVE), Conselho de Meio 
Ambiente, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de 
Educação, Secretaria de Saúde, Conselho de Assistência 
Social, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho do Idoso, 
Conselho da Mulher, Conselho da Segurança Alimentar 
funcionam como um canal de comunicação com os pais, e com 
a população em geral, e também serve como um instrumento de 
representação da sociedade civil (ENTREVISTADA 2. 
ANALISTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PMVV). 
 

O Conselho Comunitário de Vila Velha é uma 
entidade autônoma e federativa dos movimentos sociais 
no Município de Vila Velha e representa as associações 
de moradores e os movimentos comunitários. 

Para o (Entrevistado 7 . Coordenador Geral do 
Conselho Comunitário de Vila Velha e presidente da 
Associação de Moradores Regional 5 ) o papel do CCVV 
é fomentar a formação de lideranças,  qualificar e orientar 
as lideranças a se desenvolverem no papel de cidadão 
que lhe é de direito, além de participar  da discussão das 
Políticas Públicas do Município, no direcionamento dos 
investimentos , também tem assento nos Conselhos 
Municipais, de educação,  desenvolvimento urbano e em 
todos os Conselhos importantes onde se debate e se 
discute as prioridades para a população e a luta por 
melhorias, pelo bem comum que qualidade de vida de 
toda população e de todas as comunidades. Atualmente 
ele está constituído pelas associações de moradores, 
associação de mulheres, comissão dos direitos 
humanos, entre outros associados ligados ao 
desenvolvimento social. Tem uma história de mais de 
trinta anos, é um dos pioneiros na luta do Orçamento 
Participativo no país e no município. 

Já a fiscalização das obras do Orçamento 
Participativo do Município de Vila Velha segundo o ( 
Entrevistado 1. Secretário de Planejamento PMVV) 
acontece atravésda comissão de acompanhamento que 
atua permanentemente fiscalizando o quea 
sociedadepediu e foi colocado no orçamento para ser 
executado, e que quando a administração não cumpre o 
que está no orçamento Participativo essa comissão volta 
para as comunidades e para o Conselho Comunitário de 
Vila Velha e o CCVV toma as providência que julgar 
necessárias, nessa fase também entra a mobilização 
pública, o Ministério Público, e se tem uma representação 
para acompanhar esse resultado, destaca ainda que é 
muito importante que a sociedade dê o alerta antes de 
terminar o prazo definido para a execução de obras. 

Com relação a essa questão a (Entrevistada 2. 
Analista de Orçamento Participativo da PMMV) diz que 
essa comissão de acompanhamento, execução e 
controle é composta por vinte e dois membros, sendo 
dois representantes do Conselho Comunitário, quinze 
representantes da comunidade (delegados), sendo três 
por cada uma das cinco regiões administrativas, o 
Secretário de Finanças, o Secretário de Planejamento, o 
Secretário de Obras e dois vereadores representando a 
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Câmara Municipal e se dá através da Lei Orgânica do 
Município, art.127 que fala sobre a Assembleia Municipal 
do Orçamento (AMO). 

O Delegado da Regional 2 afirma que até o momento 
ele não viu uma fiscalização direta e que nunca foi 
chamado ou avisado sobre uma obra que estaria sendo 
realizada em um determinado lugar para ele ir fiscalizar, 
diz ainda que a prefeitura não deixa eles informados 
sobre o que está sendo feito. 

Tanto o Delegado da Regional 1, quanto o Delegado 
da Regional 2afirmam que a fiscalização e o 
acompanhamento não podem emitir opinião ou passar 
informação, isso porque eles não têm ciência sobre as 
diretrizes, as quais, afirmam, não são bem definidas e 
claras. 

Para o Delegado da Regional 3 na própria 
assembleia é tirada uma comissão compostapor 
delegados que tem a função de fiscalizar. 

De acordo com o Delegado da Regional 5 essa 
fiscalização deveria ser feita pelos conselheiros e 
escolhida pelos delegados, nessa comissão de controle 
e acompanhamento, só que eles não acompanham e 
nem fiscaliza m porque a prefeitura não os notifica, afirma 
também que o orçamento deveria ter o calendário de 
reuniões anuais para se discutir essas diretrizes, sobre 
as obras que serão feitas em determinado lugar, sobre 
qual a verba utilizada, empresa contratada e que no 
município de Vila Velha não tá havendo essa fiscalização 
porque parte do poder público está negando esse direito 
à sociedade. 

Campos (1990) destacou que o accountability 
horizontal se torna limitado devido a fatores sociais, 
históricos e políticos e isso compromete sua eficiência, 

 
[...] A falta de conhecimento da população que sabe muito pouco 
sua própria cidade e quer cuidar do seu pedaço, do seu bairro e 
não da cidade toda, não tem uma visão ampla, então ela quer o 
melhor para seu bairro e não interessa se o bairro vizinho vai 
ficar ruim, por isso é preciso ensinar as pessoas, o maior desafio 
do Orçamento Participativo é empoderar as pessoas com 
conhecimento, elas não conhecem o que é o Plano Diretor 
Municipal (PDM), não conhecem o código florestal, o código de 
postura, então elas vão pedir algo que as vezes não se pode 
fazer, isso porque não tem conhecimento da cidade como um 
todo [...] O processo de conscientização das pessoas no que diz 
respeito as obras, fazer a população entender as prioridades, é 
fazer com que os moradores e as lideranças entendam que a 
rua delas é importante, que a praça do bairro delas é importante, 
mas que drenagem e macrodrenagem é vital para o município, 
por isso os mini cursos são muito importantes (ENTREVISTADA 
2. ANALISTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PMVV). 
 
[...] Existem algumas limitações como o licenciamento 
ambiental, as vezes as pessoas querem mais jardins, querem 
mais praças e a região é alagadiça, a prefeitura tem que 
desapropriar algum terreno, aí tem todo um processo legal, 

desapropriar não é fácil, tem um terreno que o proprietário quer 
100 mil e a prefeitura diz que vale 80 mil, o dono não quer 
entregar, então vai para justiça e o processo demora. Existem 
dificuldades tanto no lado ambiental, como no jurídico, demanda 
tempo e por esse motivo não se pode prometer obras a curto 
prazo (ENTREVISTADO 1. SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMVV). 

 
A participação popular nesse processo é muito 

importante para o processo de decisão de prioridades, 
para o Secretário de Desenvolvimento PMVV essa 
participação se dá através dos delegados e das audiência 
públicas. 

O Analista de Orçamento Participativo PMVV 
acredita que houve uma queda na participação da 

população nos últimos quatro anos devido a última 
gestão e alega que fica difícil avaliar porque esse ano que 
o Orçamento Participativo retomou de fato no Município. 

Para o Delegado da Regional 2 os bairros como 
regiões participam na reunião com as lideranças 
comunitárias onde se tira as necessidades dos 
moradores e se traz para a reunião geral que é 
representada por essas lideranças. 

O Delegado da Regional 1 destaca que a 
participação popular é feita através de uma assembleia 
geral extraordinária mensal, onde procura se perguntar 
quais as prioridades e os anseios da comunidade para 
chegar nas assembleia eles repassarem ereproduzirem 
aquilo o que a comunidade solicitou. 

Para o Delegado da Regional 3 o Conselho tem 
respaldo absoluto de participar como representante nas 
intervenções, acompanhamentos, sugestões,  
encaminhamentos dosmoradores, porém cabe a 
prefeitura abrir mais as portas para receber os 
líderescomunitários e as solicitações dos moradores. 

Com relação a essa mesma questão o Delegado da 
Regional 1 afirma que no município de Vila Velha existe 
o Conselho Comunitário de Vila Velha que representa 
todas as associações de moradores de Vila Velha e que 
essas associações precisam estar em dia com suas 
obrigações estatutárias, como frequentar as reuniões e 
outros fatores para participar das reuniões e discussões 
sobre o orçamento participativo do Município. 

O Coordenador Geral do Conselho Comunitário de 
Vila Velha e presidente da Associação de Moradores da 
Regional 5 destaca que a participação popular  desde a 
implantação do Orçamento Participativo até os dias de 
hoje tem um papel fundamental porque ela percebe 
quando seus direitos estão sendo violados ou quando a 
cidade não está andando do jeito que  sociedade quer e 
precisa, é importante também para as decisões do futuro 
da nossa cidade. 

Para que a população participe do Orçamento 
Participativo do Município é importante que a Prefeitura 
disponibilize meios para a divulgação das reuniões, 
conselhos e votações.  

Para o Secretário de Desenvolvimento essa 
divulgação é feita através de editais, publicações em 
jornais, no site da prefeitura, panfletos, mas segundo ele 
o que funciona mesmo são as peruinhas e bicicletas que 
rodam as ruas em bairros mais carentes. 

De acordo com a Analista de Orçamento Participativo 
PMVV a publicidade é feita nos jornais de grande 
circulação, editais, no site da prefeitura e através de 
outros meios. 

O Delegado da Regional 2 afirma que, a 
comunicação é feita através de um telefonema avisando 
sobre a reunião, e pelo site da prefeitura, mas que 
normalmente ninguém acessa o site. 

Para Delegado da Regional 1, essa participação se 
dá através da reunião convocada para os delegados, a 
partir daí eles tomaram a iniciativa de repassar a 
informação pelo Facebook para outras lideranças, 
porque as reuniões não são só para eles, é para o povo 
também em geral. Com relação a essa mesma questão, 
segundo o Delegado da Regional 3, existe um informativo 
do CCVV, que até pouco tempo estava sendo feito, tem 
o site do CCVV e a mídia social que se destaca na 
divulgação. Também tem um setor na prefeitura que é a 
Secretaria de Articulação com a Comunidade que tem a 
função de fazer a aproximação da comunidade com a 
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prefeitura, segundo informações recebidas por ele, o 
prefeito convida somente quem ele acha que não vai 
estar o criticando e se rebelando contra ele nas reuniões. 

O Delegado da Regional 5 afirma que, a prefeitura 
avisa em cima da hora, e por esse motivo muitos 
conselheiros não podem ir, e que as secretárias ligam 
para os conselheiros avisando o dia que vai ser a reunião, 
ele discorda desse método de comunicação e defende 
que a reunião deve ser avisada por no mínimo 15 dias de 
antecedência e ser colocada em canais de comunicação 
como jornais e TV para incluir a população. 

Para o Coordenador Geral do Conselho Comunitário 
de Vila Velha e presidente da Associação de Moradores 
Regional 5) Não é eficiente, porque quando fazem 
alguma reunião, alguma audiência pública, é bem claro, 
está na Lei Orgânica do Município, tem que ter no mínimo 
10 dias de divulgação, toda cidade precisa ser alcançada 
e ter ciência das audiências públicas para se discutir um 
problema importantes, para se decidir algo na 
comunidade e a Câmara é omissa nisso, porque convoca 
uma audiência uma reunião em apenas cinco dias e não 
tem uma divulgação, falta divulgação sonora em cada 
região da cidade, na TV, nos jornais, outdoors. Eles 
divulgam em edital e site, nem toda a população tem 
acesso a esses meios de comunicação. Para precisa ter 
uma divulgação com transparência. 

O Orçamento Participativo da Prefeitura de Vila 
Velha é dividido em seis temas que são votados de 
acordo com as necessidades da regional e de seus 
bairros, para o Secretário deDesenvolvimento 
Econômico,o tema de maior interesse da população é 
Educação, saúde e infraestrutura.  

Já para o Analista de Orçamento Participativo,o tema 
de maior interesse é a macrodrenagem e infraestrutura. 
O Delegado da Regional 2 também afirma que o tema 
mais votado é infraestrutura devido a problema dos 
alagamentos que afeta a todos no Município. Para o 

Delegado da Regional 1, é a Segurança, segurança, 
porque não adianta ter obra, cidade bonita, escola, posto 

de saúde se não tiver segurança. 
Ainda nessa questão Delegado da Regional 3 cita 

que a população pede muito por saúde, para ele falta 
mais investimentos, investigação, mais ousadia e além 
disso  falta de tudo um pouco e por isso que as pessoas 
acabam tendo que pagar pelas duas saúdes, a pública e 
a privada. 

O Delegado da Regional 5 afirma que esse interesse 
e votação depende muito da região em que o morador 
está inserido, e as mais importantes são as necessidades 
básicashoje do Brasil, saúde, educação, segurança e 
transporte. 

Para executar as obras dos temas votados a 
Prefeitura de Vila Velha conta com diversas fontes de 
recursos que vão desde verbas municipais, estaduais e 
federais e são citadas pelos entrevistados de diferentes 
maneiras. De acordo com o Secretário de 
Desenvolvimento suas fontes tem origem dos impostos 
que ela arrecada e no caso da Prefeitura de Vila Velha 
esses recursos vem principalmente do imposto sobre 
serviço (ISS), também tem uma cota parte que é do 
ICMS, dos royalties do petróleo, e tem as transferências 
federais e estaduais, como o FUNDEP que destina 
dinheiro para educação e para saúde, mas esse valor 
repassado é muito pouco. 

Afirma oAnalista de Orçamento Participativo as 
fontes vêm da maior parte do tesouro público, de todas 

as taxas, tributos, dos repasses, também tem o Fundo de 
Participação do Municípios que tem recursos vinculados 
às áreas da saúde e educação e também da assistência 
que são recursos do Estado e da União que a PMVV 
também pode utilizar esses recursos nas obras 
destinadas a esses setores. 

No ponto de vista doDelegado da Regional 2, a maior 
fonte de receita vem dos impostos com a arrecadação do 
IPTU, segundo o entrevistado a PMVV estava até 
aguardando o pagamento do IPTU para a realização de 
algumas obras, mas afirma que eles sabem que não é só 
isso, tem recursos de verbas do governo federal para 
complementar.Já para o Delegado da Regional 1 alega 
que a PMVV informou que tem um volume de 
investimentos através do caixa da prefeitura, que é feito 
através dos impostos, taxas e tudo mais, existe o bolo, e 
parte desse bolo é direcionada ao Orçamento 
Participativo do Município. 

O Delegado da Regional 3 cita que a fonte de 
receitas depende muito da demanda destinada ao 
prefeito, segundo ele existem vários projetos, que se 
forem elaborados e executado direitinho é encaminhado 
para Brasília e os recursos vem, mas a maior receita vem 
dos impostos arrecadadoscom o IPTU, depois tem o ISS, 
o ITBI, o ICMS que é repassado pelo governo para a 
prefeitura, e esses são os principais. 

De acordo com o Delegado da Regional 5 os 
recursos podem vir de verbas federais, doações 
parlamentares advindas de deputados federais que 
disponibilizam verbas para se trabalhar nos municípios,  
e também quando sobra do recurso total do município 
eles tiram de 2% a 5% para o orçamento 
participativoEsses recursos são distribuídos em diversas 
áreas de interesse da população que vão desde saúde, 
educação, transporte, infraestrutura, etc.... E existem 
critérios para fazer essa divisão.  

De acordo com o Secretário deDesenvolvimento 
Econômico o total de 25% vai para a educação, 15% 
saúde e 6% a 6,5% para a Câmara de Vereadores 
totalizando 46% de 50% já definido por lei, e dos outros 
50% que vai para os recursos do Município é retirado um 
investimento que gira em torno de 2% a 5% do valor total 
que também vai para o Orçamento Participativo. 

Para a Analista de Orçamento Participativo essa 
divisão é definida por lei, 25% para educação, 15% para 
saúde, 5% para a Câmara de Vereadores. Sendo que os 
25% é discutido com o Conselho de Educação, os 15% 
com o Conselho de Saúde. Mais um percentual que é 
calculado em cima do orçamento total do Município para 
investimentos em outras áreas. 

Mainwaring (apud Rocha, 2008) classifica o 
accountability horizontal por accountabilityintraestatal 
que é dividido em três partes, uma delas se aplica ao 
Judiciário e as leis que regulamentam a atuação dos 
agentes, isso fica claro nas leis orçamentárias do 
Município de Vila Velha, 

 

[...] A Lei Orgânica que institui como deve funcionar o Orçamento 
Participativo e nela está previsto que o Conselho Comunitário 
seja interveniente nas audiências públicas, o Plano Plurianual de 
Educação (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA). A Lei Orgânica disciplina as 
outras três leis (ENTREVISTADO 1. SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMVV). 
 
[...] O Orçamento Participativo já é uma lei e tem que cumprir a 
legislação, é pactuado com o movimento organizado o 
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orçamento de dois em dois anos, um ano você discute as 
prioridades e no outro ano você executa e acompanha [...] Está 
dentro da Lei Orgânica, primeiro a prefeitura junto com o 
conselho comunitário convoca a população para a aprovação 
dos 6 temas definidos por bairros/regiões (ENTREVISTADA 2, 
ANALISTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PMVV). 

PINHO e SACRAMENTO (2009) apontam que 
qualquer mecanismo de accountability deve incluir o povo 
na decisão e escolha de metas e no acompanhamento e 
avaliação da execução. Mas existem opiniões 
divergentes sobre a participação da população na 
decisão, acompanhamento e fiscalização da execução 
das obras no Município de Vila Velha,  

[...] O secretário de planejamento ouve as comunidades em 
forma de regiões, o Município de Vila Velha tem cinco regiões, 
se faz a audiência pública em cada região [...] As pessoas se 
manifestam, o secretário de Planejamento dá as respostas, dá 
explicações, anota as solicitações, vê o que é pertinente, o que 
não é, o que é possível, e o que não é e faz uma escolha da 
solicitações mais votadas, é sempre o interesse coletivo. As 
necessidades mais votadas nas cinco reuniões realizadas nas 
cinco regiões vai para a Convenção dos Delegados, e os 
delegados vão dizer quais aquelas que são verdadeiramente 
prioridade [...] No final esses delegados participam de uma 
reunião com o Secretário de Planejamento, o secretário 
apresenta tudo que a população pediu e sugeriu e essas 
solicitações vão para a eleição dos delegados, sendo que as 
mais votadas são executadas pelo Município [...] Quando se tem 
a reunião dos delegados em que eles vão escolher e priorizar os 
projetos, também é composta uma comissão de 
acompanhamento que vai permanentemente acompanhar se 
aquilo que a sociedade pediu e foi colocado no orçamento está 
sendo executado (ENTREVISTADO 1. SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMVV). 
[...] Participa de todo processo de decisão das obras e de todo o 
orçamento participativo do Município O acompanhamento se dá 
através da Lei Orgânica do Município, art.127 que fala sobre a 
Assembleia Municipal do Orçamento (AMO) onde tira-se uma 
comissão de acompanhamento de execução e controle, 
constituída por 22 membros, dois representantes do Conselho 
Comunitário, quinze representantes da comunidade 
(delegados), sendo três por cada uma das cinco regiões 
administrativas,  secretário de finanças, secretário de 
planejamento, secretário de obras e dois vereadores 
representando a Câmara Municipal [...] Através da comissão de 
acompanhamento [...] marcam reuniões para apresentação da 
prestação de contas para os moradores e também para verificar 
se o que foi discutido e aprovado está sendo cumprido 
(ENTREVISTADA 2, ANALISTA ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO PMVV).  
 
[...] Pois é, o orçamento é como disse, é executado de 
acordocom o planejado por eles, eles planejaram, olha vai ser 
feito isso e isso por região e não por bairro [...] Até agora não 
tem fiscalização direta, nunca me chamaram dizendo que vai ser 
feito uma obra em tal lugar pra gente ir lá fiscalizar. A gente não 
tá sabendo o que está sendo feito (ENTREVISTADO 3. 
DELEGADO REGIÃO 2). 
 
Referente a fiscalização não posso falar nada, 
acompanhamento não posso falar nada porque a gente não tem 
ciência sobre as diretrizes, diretrizes é o que, é fazer uma 
determinada coisa, ah vamos fazer o quê, região 1 vamos fazer 
mais escolas, agora onde vai ser feito essas escolas [...] 
Infelizmente como é executado a gente não tem como te 
responder, porque só depois que é feito é que eles apontam na 
reunião que aquela obra fazia parte do orçamento participativo, 
nós não temos a noção do que está sendo feito por cada bairro, 
somente por regiões (ENTREVISTADO 4. DELEGADO REGIÃO 
1). 

Avritzer (2003) afirmou que o accountability é 
caracterizado pela escolha das prioridades na 
distribuição de recursos públicos a nível local através de 
uma fórmula técnica,  

O orçamento do município tem uma parte que é engessada [...] 
São 25% para educação, 15% saúde e 6% a 6,5% para a 
Câmara de Vereadores[...] A outra metade de recursos que se 
tem, que o município arrecada é de 50% para gastar, ou seja 
manter funcionando a máquina pública (energia, telefone, 
aluguel, salários) e investir [...] Dos outros 50% vai de 2% a 5% 
do recurso total para outros investimentos em outras áreas 
(ENTREVISTADO 1. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DA PMVV). 
Definido por lei, 25% para educação, 15% para saúde, 5% para 
a Câmara de Vereadores. Sendo que os 25% é discutido com o 
Conselho de Educação, e os 15% com o Conselho de Saúde. 
Mais um percentual em cima do orçamento total do Município 
para investimentos em outras áreas (ENTREVISTADA 2. 

ANALISTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PMVV). 

Segundo Vasconcelos (1993) o Orçamento 
participativo de Vila Velha foi suspenso em 1987 devido 
a algumas divergências políticas, mas lideranças 
comunitárias conseguiram através de uma ação judicial 
retomar o Orçamento no Município. 

[...] Foi quando eu trabalhava como técnica na Prefeitura e ao 
mesmo tempo fazia parte da Associação de Moradores de Novo 
México, que tivemos que reverter o que a administração 
suspendeu e tomar posse novamente do O.P através do 
Ministério Público e também quando começamos a pensar no 
Orçamento Participativo que vinha de um movimento de 
esquerda, o partido do PCB, junto com algumas lideranças aqui 
de Vila Velha e passar a proposta para o executivo e torná-lo 
legítimo (ENTREVISTADA 2, ANALISTA DE ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO PMVV). 

PONTUAL (2000), destaca que o accountability é 

fruto da participação direta da população em todas as 
fases, desde a elaboração até a execução de prioridades 
na utilização de recursos para investimentos, essa 
participação funciona normalmente, 

[...] antes da gente ir para um evento desse a gente faz reuniões, 
digamos assim, toda associação ela tem uma assembleia geral 
extraordinária mensal, então quando a gente sai para esses 
eventos a gente procura perguntar e saber quais são as 
prioridades, e a gente acaba tomando por base os anseios da 
comunidade para chegar lá a gente ter, até mesmo porque o 
orçamento participativo [...] a gente tem que chegar lá e falar a 
demanda do bairro, não é o que eu quero, não é o que a diretoria 
quer, é simplesmente o bairro, até porque a gente tá a todo 
momento no bairro, as pessoas estão perguntando, estão 
pedindo, exigindo, as portas ficam abertas, a gente está sempre 
aqui a noite, então a gente acaba sabendo as prioridades, mas 
a decisão do que o bairro precisa e quer é através de 
assembleia, na assembleia é passado pra gente e a partir a 
gente leva lá, a gente vai lá com aquele anseio de repassar, 
reproduzir aquilo o que a comunidade falou pra gente 
(ENTREVISTADO 4. DELEGADO DA REGIONAL 1). 
 
[...] como região a primeira participação é a reunião com as 
lideranças comunitárias, daí a gente tira as necessidades e traz 
né, para a reunião geral, porque a reunião não é local né, o bairro 
é representado através das lideranças (ENTREVISTADO 3, 
DELEGADO DA REGIONAL 2). 
 
[...] Se dá através dos delegados e das audiências públicas 
(ENTREVISTADO 1, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
ECONÔMICO PMVV). 

 

O Orçamento Participativo do Município de Vila 
Velha tem vários desafios que são expressados através 
de vários pontos de vista. 

Para o Delegado da Regional 2, os desafios são 
diversos porque a população tem as necessidades e 
querem que sejam feitas determinadas obras e os 
recursos são desviados para outras obras e devido a isso 
o prefeito atual Rodney Miranda está tendo muitas 
retaliações, a população está insatisfeita porque dizem  
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que ele não está fazendo nada, porque o que o povo diz 
que precisa não é feito. 

Já o Delegado da Regional 1 afirma que o maior 
desafio é a transparência no que diz respeito as  regras 
digamos assim, que elas sejam melhor definidas, que o 
orçamento seja mais participativo e popular, porque a 
partir do momento que você escolhe um tema ou uma 
obra genérica e pessoas da prefeitura decidem o que vai 
fazer não existe participação popular no Orçamento do 
Município. 

O Delegado da Regional 3 alega que o maior desafio 
é o estabelecimento de metas, porque tem obras que 
foram votadas na gestão do prefeito Neucimar Fraga e 
ainda não foram executadas, e depois disso já 
priorizaram outras obras que estão sendo realizadas. 

Para o Delegado da Regional 5 o maior desafio é 
falta de comunicação e participação da prefeitura junto as 
comunidades, porque ela que delibera, ela fiscaliza, ela 
organiza, ela acompanha, e faz tudo isso sem o 
conhecimento da população, por esse motivo a 
participação popular no orçamento participativo do 
Município é zero porque a prefeitura não deixa eles 
participarem das decisões e todos os assuntos 
relacionados ao OP do Município. 

As participação da sociedade no que diz respeito ao 
Orçamento Participativo do Município de Vila Velha tem 
muitas vantagens e é vista sob diferentes olhares. 

ODelegado da Regional 2 destaca que as vantagens 
são amplas, isso porque quando a sociedade participa, 
ela fiscaliza, passa a dizer se realmente aquilo que ela 
pediu está sendo feito, por isso é muito importante essa 
participação. No orçamento anterior, na Gestão do 
Neucimar Fraga,o orçamento participativo, não foi 
praticado, sendo retomado na gestão atual (2012-2016), 
porém precisando ainda funcionar de forma plena. 

O Delegado da Regional 1 afirma que essa 
participação é importante porque a voz da sociedade é 
ouvida. O Delegado da Regional 3 considera que a 
vantagem estar em saber para onde os seus impostos 
estão sendo investidos. Destaca ainda que levando os 
amigos nas assembleias, os moradores se têm mais 
chance de emplacar sua obra. 

O Coordenador Geral do Conselho Comunitário de 
Vila Velha e presidente da Associação de Moradores 
Regional 5atesta que Vila Velha é uma cidade de 
desafios e tem muitos problemas.Problemascomos 
alagamentos, o sistema de saúde que é precário, a 
educação também estagnou. Para eles é necessário 
melhorar muito as áreas de mobilidade urbana, da 
iluminação pública, saneamento básico, em especial a 
região 5 (Grande Terra Vermelha) que não tem rede de 
esgoto e o esgoto fica a céu aberto, segundo ele isso é 
um absurdo no século XXI, ainda mais se tratando de 
uma cidade histórica como Vila Velha com mais de 400 
anos que entra prefeito e sai prefeito e não se tem o 
comprometimento para solucionar os problemas da 
cidade que tem que ser feito a várias mãos, tem os 
problemas com a violência também, com a insegurança. 
Em todascampanhas são as mesmas pautas, se fala de 
soluções pirotécnicas, digitalizadas, mas que na prática 
eles não assumem, todos esses problemas são 
históricos, a gente entende que tem que ser governada 
por várias mãos, ser governada pelo povo, pela 
população e os governantes precisam aprender e 
entender que se eles não pegar não mão dos 
movimentos sociais que representam a sociedade civil da 

cidade, trabalhar junto, decidir junto as políticas públicas, 
a solução dos problemas e as verbas em cada setor, eles 
não vão conseguir resolver o problema das cidades, 
então esse é um grande problema, o maior problema 
histórico na cidade, de governantes que governam de 
costas ou de lado pro povo, finge que governa com a 
população e a comunidade, mas não governam de fato. 
Outro erro que é um problema é o prefeito não ter uma 
comunhão, não ter uma ligação junto. Segundo ele 90% 
dos investimentos são estaduais e federais, nenhum 
município tem mais de 10%, 15% de investimento 
próprio, para ele, os prefeitos precisam independente de 
partido governar para o povo, para a população, para a 
comunidade, e esse é um grande desafio que atinge Vila 
Velha. No caso da questão dos alagamentos a solução 
seria manter permanentemente a dragagem e limpeza 
dos canais, entra prefeito e sai prefeito e eles fazem 
limpezas pontuais, além disso deve-se construir 3 
estações de macro bombeamento como existe em 
Vitória. Ainda de acordo com o entrevistado não adianta 
colocar polícia e guarda armada, se nas regiões mais 
violentas não tem segurança, só se vê segurança nas 
áreas nobres como Praia da Costa e Itapuã, Centro. Mas 
o mais importante é o investimento na educação que é a 
base e a solução dos problemas da cidade e deveriam 
implantar ensino em tempo integral, mas creches de 
tempo integral, esportes e lazer,etc... essas ações vão 
diminuir a violência do Município, isso se chama inclusão 
social. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluíram Pinho e Sacramento (2009) que estamos 
mais perto da tradução do que quando Campos se 
defrontou com a questão, mas ainda muito longe de 
construir umaautêntica cultura de accountability. Após 5 
anos das conclusões de Pinho e Sacramento e 25 anos 
das considerações de Campos, conclui-se que através 
do estudo sobre o Accountability, que no caso do Brasil é 
conhecido como Orçamento Participativo ele de fato 
existe, mas ainda está longe de ser considerado um 
instrumento de participação popular. Nos debruçaremos 
sobre a gestão local, tendo como estudo de caso a 
administração pública do Município de Vila Velha, ES. 

Desta forma, esse artigo tem por objetivo identificar 
se no cenário atual, mais especificadamente na esfera 
local, é possível identificar accountability social. Para 
tanto analisaremos a administração do município de Vila 
Velha,ESna gestão do Prefeito Rodney Miranda, mas 
também destacando fatos da gestão passada do Prefeito 
Neucimar Fraga. 

Após entrevistas e dados levantados entre os 
entrevistados da prefeitura, lideranças comunitárias e 
entidades como o Centro Comunitário de Vila Velha, 
podemos concluir que apesar de ser instituido legalmente 
e de ter diretrizes, falta uma interação entre prefeitura e 
comunidade, visto que a população e os movimentos 
comunitários discordam do modo como o Orçamento 
Participativo é conduzido e aplicado no Município de Vila 
Velha. 

O estudo levantado dá conta de que o Orçamento no 
Município de Vila Velha na gestão passada só existiu de 
forma institucional e não popular, ele aconteceu mas não 
teve abertura com a população, aconteciam reuniões, 
mas em horários em que a população não podia 
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participar porque estava trabalhando e isso limitava muito 
a participação popular, existia a publicidade, a aprovação 
de temas a execução de obras, mas a maioria sem 
consulta, participação e acompanhamento por parte da 
população, já que as reuniões aconteciam normalmente 
entre 14:00 e 15:00 hs e por esse motivo as assembleias 
e audiências públicas ficavam vazias. 

Na Gestão do Prefeito Rodney Miranda fato o 
Orçamento Participativo também acontece e é um pouco 
mais acessível porque as reuniões acontecem à noite 
onde grande parte da população pode participar, mas. 
Existe a publicidade que é divulgada em sua maioria 
através de editais de convocação e pelo site da 
prefeitura, mas se torna insuficiente visto que grande 
massa da população não dispõe de acesso a jornais e 
internet diariamente, as lideranças e movimentos 
comunitários que são muito importantes e fazem esse 
canal direto com a população são avisados das 
assembleias num prazo muito curto de tempo através de 
ligações telefônicas da Prefeitura, tornando o prazo 
insuficiente para uma divulgação e mobilização ampla 
para a população. 

Nas assembleias são votados os temas, mas de 
forma abrangente, pois os recursos são disponibilizados 
para os setores de maior interesse, no caso da educação 
são votados escolas, mas sem identificar o local onde 
será construído as escolas, no caso da saúde a 
construção de postos de saúde, mas não informam os 
bairros, na infraestrutura obras, mas sem especificar os 
locais onde serão feitas. Depois são marcadas reuniões 
para anunciar as obras que foram feitas, mas durante o 
processo de execução a população e as lideranças 
comunitárias não são informadas e por esse motivo não 
conseguem acompanhar e fiscalizar se essas obras 
estão sendo feitas de fato. Outro fator de grande 
insatisfação por parte da população é que os gastos com 
as verbas não são discriminados um a um no Orçamento 
do Município, ele é descrito de uma forma abrangente, 
sendo impossível identificar o que foi gasto com cada 
licitação, os custos diretos e indiretos aplicados 
individualmente para não ter superfaturado,essas 
informações não são disponibilizadas detalhadamente 
para a população.  

Devido a esses e muitos outros fatores a população 
representada através dos líderes e movimentos 
comunitários acha que falta transparência na 
administração pública, isso gera um descrédito no 
Orçamento Participativo do Município, a população se 
sente excluída do processo de decisão, da utilização dos 
recursos, não há abertura para a população, o Prefeito 
não recebe, não escuta, não discute com a população 
criando uma barreira. A população quer decidir o que é 
melhor para todos, quais suas demandas na educação, 
na saúde, na infraestrutura, mobilidade urbana e em 
outros setores, mas querem decidir por bairros, que seja 
um bairro, uma rua, uma praça, uma escola, um posto de 
saúde, que seja uma obra por região, mas querem  saber 
onde está indo os recursos para aquele tema, onde será 
aplicado, e não decidirem o tema e a Prefeitura decidir 
qual a necessidade, qual a melhor obra para a população, 
já que o Prefeito não convive diariamente e não sabe de 
fato se aquela necessidade é a de maior importância para 
a sociedade. 

O fato de grandes obras favorecem bairros nobres, 
enquanto bairros da região 5, grande Terra Vermelha 
ainda não têm o mínimo necessário como saneamento 

básico e infraestrutura também são fatores que geram 
grande insatisfação e faz com que algumas lideranças e 
comunidades considerem seus bairros esquecidos e 
abandonados pelo poder público. 

Devido a esses e outros motivos, deixa de existir a 
verdadeira democracia participativa na sociedade, a 
participação não se torna efetiva em todos os âmbitos, 
deixando claro traços de autoritarismo e favoritismo, além 
da exclusão social da sociedade no Orçamento 
Participativo do Município de Vila. 
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RESUMO 

Introdução: São várias as evidências que relacionam o consumo excessivo de sal ao desenvolvimento de doenças crônicas. O consumo de sal 
diário deve ser no máximo de 5gr/dia ou 2000mg de sódio, o brasileiro consome o dobro, isso significa que o consumo atual médio de sal pela 
população deve ser reduzido à metade. Objetivo: Avaliar os efeitos da dieta hipersódica sobre o peso corporal, níveis séricos de creatinina e sódio, 
peso úmido e seco de coração e rins e possível preferência à dieta hipersódica em ratos wistar. Métodos: 15 ratos machos Wistar foram divididos 
em três grupos iguais denominados 1RATOS SAL estes receberam (ração) hipersódica 8%, 2RATOS SAL receberam a dieta sólida (ração) 
hipersódica 8% e RATOS CONTROLE, estes receberam (ração) normosódica 1,8%. Após 4 (quatro) semanas, durante 24 horas, os ratos do grupo 
2RATOS SAL submetidos à dieta hipersódica acondicionados em gaiolas individuais, tiveram a sua disposição em compartimentos distintos dieta 
sólida (ração), sendo um para ração normosódica 1,8% (100gr) e outro para ração hipersódia 8% (100gr). Após 4 (quatro) semanas e 1 (um) dia 
de experimento, os ratos dos grupos 1RATOS SAL e RATOS CONTROLE, foram submetidos à coleta de sangue e retirada total do coração e rins. 
A laparotomia exploratória foi realizada através de incisão xifopubiana, em seguida foram exteriorizadas as alças intestinais expondo-se os grandes 
vasos, artéria aorta abdominal e veia cava inferior. A artéria aorta abdominal foi dissecada para a implantação da cânula de polietileno PE-50, 
coletando aproximadamente 3 ml de sangue, para análise de creatinina e sódio séricos dos animais. Em seguida, foi feita excisão do coração e 
rins. O índice de hipertrofia do coração e dos rins foram estimados e corrigidos em mg de tecido úmido/g de peso corporal.  Os dados foram 
disponibilizados em números absolutos, percentuais e média ±  desvio e erro padrão, teste t-Student e análise de variantes pariados e não pariados, 
analisados pelo programa Graphpad prism 3. Resultados: Ambos os grupos tiveram boa aceitação de suas respectivas dietas. Não houve diferença 
significativa pareada do peso corporal inicial e final dos animais grupo RC em relação aos grupos 1RS e 2RS. Não houve diferença significativa do 
peso úmido do coração, todavia o peso seco cardíaco e renal do grupo com dieta hipersódica (1RS) apresentaram-se elevados significativamente, 
além dos níveis séricos de creatinina e sódio em comparação ao grupo normosódico (RC). Diante da preferência, houve uma maior ingestão da 
ração normosódica em relação à dieta hipersódica, num período de 24 horas, no grupo de animais submetidos à dieta hipersódica (2RS) durante 
4 semanas. Conclusões: O consumo de dieta hipersódica 8% em quatro semanas e 1dia, apresentou diferença significativa no peso seco do 
coração e rins e peso úmido renal, além do aumento significante dos níveis séricos de creatinina e sódio, permitindo especular uma hipertrofia 
cardíaca e injúria renal em ratos submetidos à dieta hipersódica (1RS) em comparação ao grupo normosódico (RC), além de uma possível 
dislipidemia no grupo 1RS associada à elevada pressão arterial com prejuízo da membrana celular, comparado com o grupo controle (RC). Em 
relação à preferência, os animais do grupo 2RS optaram pela dieta normosódica num prazo de 24 horas de exposição.  
Palavras chave: dieta hipersódica, hipertrofia cardíaca, lesão renal 

 
INTRODUÇÃO 

Há muito tempo o sal é utilizado na alimentação, sendo 
um importante fator ambiental.[1] A cuidadosa 
regulamentação do tráfico e das atividades desenvolvidas 
em torno do sal, bem como as estratégias de controle desta 
mercadoria, tornaram-se assuntos prioritários no programa 
político das municipalidades e autoridades portuárias, 
permitindo a expansão da atividade marítima e 
prosperidade, desde os finais da idade média.[2] 

Os produtos industrializados como temperos prontos, 
enlatados, embutidos, queijos e salgadinhos, contêm 
grandes quantidades de sal, sendo desta forma, muito 
utilizado na conservação de alimentos.[3,1] 1 

São várias as evidências que relacionam o consumo 
excessivo de sal ao desenvolvimento de doenças 
crônicas.[4] Quanto maior o consumo de sal e alimentos 
ricos em sódio, maior a pressão arterial sistólica, assim há 
uma necessidade de chamar atenção da população para a 
redução do consumo de sal e produtos industrializados, 
propondo uma alimentação rica em frutas e verduras, desta 
maneira, fatores de risco para a hipertensão arterial serão 
minimizados.[5] 

O consumo de sal diário deve ser no máximo de 
5gr/dia ou 2000mg de sódio (1 colher rasa de chá por 
pessoa) distribuídas em todas as preparações consumidas 
durante o dia.[6] O brasileiro consome o dobro, isso significa 
que o consumo atual médio de sal pela população deve ser 
reduzido à metade.[6] 

Almeida et al[7] analisaram a quantidade e a qualidade 

de produtos alimentícios veiculados por três redes 
principais de canal aberto da televisão brasileira, e 
verificaram que há uma indução para a ingestão de 

                                                 
1Alunos do 8 o período do Curso de Enfermagem da Faculdade Novo 
Milênio, Vila Velha, ES, Brasil 
2Fisioterapeuta, Mestrado em Ciências Fisiológicas pela Universidade 
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Faculdade Novo Milênio, Vila Velha, ES, Brasil. 

produtos com altos teores de gorduras e/ou açúcar e sal 
contribuindo para uma mudança nos hábitos alimentares 
de crianças e jovens e agravando o problema da obesidade 
na população. 

Em uma pesquisa realizada por Simão et al[8] com o 
objetivo de estudar a prevalência de hipertensão arterial e 
fatores de risco entre universitários da cidade de Lubango, 
Angola, 60,6% do total dos participantes, indicaram 
preferência por alimentos salgados ou preparados com 
muito sal, citando o peixe salgado, embutidos e carne 
salgada como os mais consumidos. 

Em patologias como a hipertensão, em decorrência da 
sobrecarga hemodinâmica crônica, ocasiona alterações 
cardiovasculares morfológicas e funcionais, desta maneira, 
a hipertrofia cardíaca é um mecanismo compensatório 
mediante a tal patologia, vários estudos demonstram que o 
sistema renina-angiotensina local, está relacionado com a 
hipertrofia e falência cardíaca, o remodelamento cardíaco 
pode ocorrer mediante a vários estímulos, tais como 
mecânicos, humorais e neurais podendo ser resultantes do 
sistema renina-angiotensina cardíaco e através 
principalmente da angiotensina II.[9,10] 

O sistema renina-angiotensina (SRA) participa de um 
papel importante na manutenção cardiovascular, atuando 
tanto na resistência vascular periférica quanto na volemia, 
podendo potencializar sua resposta estimulando a 
secreção de aldosterona no tecido cardíaco, esta 
substância altera os fibroblastos cardíacos, promovendo 
síntese protéica e de colágeno tipo I, conseqüentemente 
ocorre aumento protéico nos miócitos cardíacos, além de 
aumentar a expressão de receptores de angiotensina II 
(at1) no coração.[11,12] 

3Enfermeiro, Especialista em MBA pela Fundação Getúlio Vargas 
– RJ e Sanitarista pela USP. Professor do curso de Enfermagem 
da Faculdade Novo Milênio, Vila Velha, ES, Brasil. 
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Há evidências suficientes que apontam a angiotensina 
II como também, um fator de crescimento de uma 
variedade de células, incluindo do sistema cardiovascular 
determinando hipertrofia do miócito e da célula da 
musculatura lisa dos vasos.[12] 

Os glomérulos em um processo anatômico estão 
dispostos entre dois vasos de resistência, a artéria aferente 
e eferente, desta forma permite a manutenção da pressão 
capilar glomerular de forma protetora, ou seja, aumentando 
o tônus da artéria aferente ocorrerá diminuição na pressão 
glomerular e um aumento do tônus em artéria eferente leva 
à elevação da pressão glomerular, todavia, níveis elevados 
da pressão sistólica iguais ou superiores a 150 mmHg 
desencadeia a perda desta eficiência protetora 
ocasionando hipertensão glomerular e conseqüentemente 
lesões renais.[13,14]  

A angiotensina II é um potente vasoconstritor renal, 
contraindo tanto a artéria aferente quanto a eferente, o 
vaso eferente é mais sensível à sua ação tendo neste uma 
maior efetividade, potencializando dano renal, desta forma, 
a hipertensão intraglomerular causa estresse de 
cisalhamento, hiperfiltração e proteinúria.[13,14]  

A presença de proteinúria como o angiotensinogênio, 
foi detectado em estudo realizado com ratos Wistar 
espontaneamente hipertensos com dieta rica em sódio 
(8%), a presença dessa proteína aumentou em dez vezes, 
o que sugere aumento da síntese de angiotensinogênio 
tubular, também é possível que o aumento da produção de 
aldosterona possa estar envolvido, além disso, ficou 
estabelecido que todos os componentes do sistema-
renina-angiotensina (SRA) estão presentes na rede tubular 
renal local.[15,16,17] Em mesma pesquisa, Dinko et al[15], 

identificaram que a expressão renal de angiotensinogênio 
não foi aumentada, sugerindo que parte do aumento 
angiotensinogênio urinário pode ter se originado a partir da 
circulação através do aumento da permeabilidade da 
membrana capilar glomerular, contribuindo para a lesão 
renal precoce. 

Segundo Kobori et al[18] demonstraram em seus 
estudos que a presença de angiotensinogênio intrarenal 
em ratos espontaneamente hipertensos, contribui para 
lesão renal precoce, e dietas com elevado teor de sal, 
acentuam as lesões ainda mais. 

O uso crônico de alimentos com alta concentração de 
sódio, principalmente os alimentos industrializados, 
utilizados em larga escala, além da adição de sal no prato, 
eleva os riscos para obtenção de várias patologias, desta 
maneira, optamos por uma dieta sólida (ração) de 8% de 
sódio, pois a maioria dos estudos publicados que avaliaram 
o consumo de sal e patologias cardiovasculares induzindo 
dano renal, usaram essa concentração nos 
alimentos.[19,20,21,22,23,24] Este estudo tem como objetivo, 
avaliar alterações fisiológicas decorrentes do consumo de 
uma dieta hipersódica prolongada e possível preferência à 
dieta hipersódica. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo experimental controlado, realizado nos 
laboratórios de Fisiologia e Bioquímica da Faculdade Novo 
Milênio, Vila Velha, ES. 

Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética no 
Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) em 02/12/2011 sob o protocolo 
083/11. 

Participaram do estudo ratos machos albinos da 
linhagem Wistar, que se apresentaram facilmente 

manipuláveis entre o peso de 30-45 gramas e idade entre 
1 e 2 meses em período de desmame. 

Foram excluídos os ratos que evoluíram a óbito e 
rejeitaram a dieta hipersódica durante o estudo. 

A amostra foi de 15 ratos machos disponibilizados pelo 
Biotério da Faculdade Novo Milênio de Vila Velha, ES, 
onde foram divididos em três grupos iguais. 
 
 
Procedimentos experimentais 

Os animais foram acondicionados em local com 
temperatura ambiente e com ciclo claro/escuro de 12 
horas. Durante o estudo, os animais receberam dieta 
sólida, rações normosódiaca e hipersódica integral 
purificada PRAGSOLUÇÕES® e água foram 
administradas em ad libitum durante quatro semanas. O 

primeiro grupo foi denominado 1RATOS SAL (1RS n=5), 
estes receberam a dieta sólida (ração) hipersódica 8%. O 
segundo grupo foi denominado 2RATOS SAL (2RS n=5), 
estes receberam a dieta sólida (ração) hipersódica 8%. O 
terceiro grupo foi denominado RATOS CONTROLE (RC 
n=5), estes receberam a dieta sólida (ração) normosódica 
1,8%. Após a identificação (1RS1 à 1RS5, 2RS1 à 2RS5 e 
RC1 à RC5), os ratos de todos os grupos foram pesados 
individualmente no início da pesquisa e uma vez a cada 
semana, em toda as segundas-feiras durante 4 (quatro) 
semanas. 

 A ração hipersódica e normosódica foi produzida pelo 
laboratório PRAGSOLUÇÕES Biociências e Serviços Ltda 
- ME CNPJ: 03.420.938/0001-59 - Inscrição Estadual: 
401.091.476.112 - tendo como base a ração normosódica 
1,8% e ração hipersódica 8%. 
 
 
Avaliação do consumo de ração 

Após 4 (quatro) semanas, durante 24 horas, os ratos 
submetidos à dieta hipersódica (2RS1 à 2RS5) 
acondicionados em gaiolas individuais, tiveram a sua 
disposição em compartimentos distintos dieta sólida 
(ração), sendo um para ração normosódica 1,8% (100gr) e 
outro para ração hipersódia 8% (100gr), os compartimentos 
das rações foram identificados com a nomenclatura das 
respectivas rações.  

 
Avaliação do consumo de ração hipersódica e 
normosódica. 

 
Figura1: Gaiolas onde os animais do grupo 2RS (2RS1 à 2RS5) 
foram acondicionados, para a avaliação do consumo de ração e 
preferência de dieta. 
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Após o período de 24 horas, foram aferidos o peso final 
da dieta sólida (ração) normosódica e hipersódica, 
comparando o quantitativo de ração consumida em cada 
compartimento. Após a avaliação do consumo das rações, 
foi considerada a preferência por dieta solida (ração) de 
maior consumo pelos ratos, em seguida os ratos foram 
anestesiados com ketamina (90 mg / kg) + xilazina (10 mg 
/ kg) e eutanasiados com a retirada do coração. 
 
Procedimento operatório 

Após 4 (quatro) semanas e 1 (um) dia de experimento, 
os ratos dos grupos 1RATOS SAL (1RS1 à 1RS5) e 
RATOS CONTROLE (RC1 à RC5), foram submetidos à 
coleta de sangue e retirada total do coração e rins. Os ratos 
foram anestesiados com ketamina (90 mg / kg) + xilazina 
(10 mg / kg) via intraperitoneal.  Após atingir o plano 
anestésico, os animais foram posicionados em decúbito 
dorsal horizontal sobre uma prancha de madeira de 30 X 
35 cm, fixados pelas patas com fitas adesivas. Em seguida 
foi realizada tricotomia, por arrancamento dos pelos da 
parede anterior do abdome. A laparotomia exploratória foi 
realizada através de incisão xifopubiana, em seguida foram 
exteriorizadas as alças intestinais expondo-se os grandes 
vasos, artéria aorta abdominal e veia cava inferior. A artéria 
aorta abdominal foi dissecada para a implantação da 
cânula de polietileno PE-50, coletando aproximadamente 3 
ml de sangue, o mesmo foi transferido imediatamente para 
o tubo de ensaio de 4 ml permanecendo em temperatura 
ambiente por cerca de 30 minutos e logo após centrifugado 
(centrífuga Benfer do Brasil®) por 10 minutos na 
velocidade de 2000 rpm para a separação do soro e 
plasma. Após este procedimento, foi pipetado cerca de 0,5 
ml de soro e transferido a um novo tubo de ensaio de 2ml 
acondicionado em caixa térmica refrigerada e 
imediatamente foi encaminhado para o Laboratório de 
Análises Clínicas (Labortel®), em Vila Velha –ES, para 
análise de creatinina e sódio séricos dos animais. Os 
animais foram eutanasiados por exsanguinação, após o 
processo de canulação da artéria aorta abdominal. Em 
seguida, foi feita excisão do coração e rins, sendo 
colocados em uma placa de Petri estéril para aferição de 
seu peso úmido e seco. 
 
Procedimento operatório para coleta de sangue e retirada 
dos órgãos (coração e rins). 

 
Figura 2: animal em processo operatório para coleta de sangue e 
retirada do coração e nefrectomia total bilateral. 

 
Sacrificados os animais, o coração e rins foram 

isolados, e lavados com solução fisiológica 0,9%. O 
excesso de líquido foi removido com papel de filtro e em 
seguida foram pesados. O índice de hipertrofia do coração 

e dos rins foram estimados e corrigidos em mg de tecido 
úmido/g de peso corporal.  Para obtenção do peso seco 
desses órgãos, foram colocados em estufa (estufa para 
esterilização e secagem Nevoni®) à temperatura de 100ºC 
por 24 horas para eliminação da água. Os órgãos foram 
pesados (balança analítica Bel mark 160®) e o índice de 
hipertrofia do coração e dos rins foram estimados e 
corrigidos em mg de tecido seco/g de peso corporal. 

Os valores foram expressos como números absolutos, 
percentuais e média ± erro padrão da média (EPM). 
Diferenças entre duas médias foram analisadas através do 
teste t-Student para amostras pariadas e não pariadas que 
foram analisadas pelo programa estatístico Graphpad 
prism 3 (Califórnia, USA). 

 
RESULTADOS 

Evolução ponderal 

O peso corpóreo inicial no desmame foi semelhante 
entre os três grupos estudados (RC= 40.20 ± 3.169 N=5; 
1RS e 2RS= 44.90 ± 1.038 N=10), não foram encontradas 
diferenças (p<0,05) de peso corporal inicial. Após quatro 
semanas de experimento, o peso corporal final também 
não foi relevante (p<0,05) em comparação entre os grupos 
(RC= 197.2 ± 9.562 N=5 e 1RS/2RS= 200.9 ± 6.461 N=10). 
Estes resultados estão demonstrados na Figura 3. 

 

 
Gráfico 1: comparação de peso corporal inicial após o desmame 
e final após quatro semanas de pesquisa dos animais submetidos 
às dietas normosódica (RC) e hipersódica (IRS e 2RS). Variáveis 
analisadas na 4ª semana após o início da pesquisa. Os resultados 
obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. 
p<0,05. Teste t-Student. 
Comparação de níveis séricos de creatinina e sódio 

Os níveis séricos de creatinina aferidos a partir da 
quarta semana e 1 dia de experimento dos animais do 
grupo 1RS (1RS = 0.4200 ± 0.03742 n=5), encontraram-se 
maior (p<0,05) em relação aos animais do grupo RC (RC= 
0.3020 ± 0.002000 n=5). Os níveis séricos de sódio foram 
maiores (p<0,05) nos animais do grupo submetidos a dieta 
hipersódica 1RS= 137.8 ± 0.5831 N=5, comparados com 
os do grupo RC= 133.6 ± 0.6782 N=5, isto evidencia a 
importância da significância expressa diante dos diferentes 
consumos de sódio nas dietas dos grupos estudados 
(Figuras 4 e 5). 

 
 



95 
Faculdade Novo Milênio 

Curso de Graduação em Enfermagem 

 

 
Gráfico 2: Níveis séricos de creatinina dos animais submetidos a 
dieta normosódica(RC)  e hipersódica (1RS). Os resultados 
obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. 
*p<0,05. Teste t-Student. 

 
 

 
 

Gráfico 3: Níveis séricos de sódio dos animais submetidos a dieta 
normosódica(RC)  e hipersódica (1RS). Os resultados obtidos 
estão expressos em média ± erro padrão da média. **p<0,05. 
Teste t-Student. 

 
 
Massa cardíaca e renal 

Os resultados foram obtidos pela razão do peso 
cardíaco ou renal total (seco ou úmido) e o peso corporal 
do animal. A massa cardíaca úmida não foi diferente 
(p<0,05) entre os animais do grupo 1RS (1RS= 3.880 ± 
0.07436 N=5), quando comparados aos animais do grupo 
RC (RC= 4.120 ± 0.1191 N=5). No entanto, a massa 
cardíaca seca foi maior (p<0,05) no grupo 1RS (1RS= 
0.8620 ± 0.02035 N=5), em comparação com os animais 
do grupo RC (RC= 0.7860 ± 0.01631 N=5). 

 

 

 
Gráfico 4: Massa cardíaca úmida de ratos Wistar alimentados com 
dieta normosódica (RC, n=5) e hipersódica (1RS, n=5) desde o 
desmame até quatro semanas e um dia de experimento. Os 
resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da 
média. p<0,05. Teste t-Student. 

 
 

 
Gráfico 5: Massa cardíaca seca de ratos Wistar alimentados com 
dieta normosódica (RC, n=5) e hipersódica (1RS, n=5) desde o 
desmame até quatro semanas e um dia de experimento. Os 
resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da 
média. *p<0,05. Teste t-Student. 

 
A massa renal úmida foi maior (p<0,05) nos animais do 

grupo 1RS (1RS= 10.85 ± 0.2088 N=5), quando 
comparados com os animais do  grupo RC  (RC= 9.910 ± 
0.1236 N=5). Desta maneira, a massa renal seca também 
foi relevante (p<0,05), se apresentando aumentada nos 
animais do grupo 1RS (1RS= 2.550 ± 0.1018 N=5), em 
comparação com os animais do grupo RC (RC= 2.246 ± 
0.05163 N=5) (Figuras 6, 7, 8 e 9). 

 

 
Gráfico 6: Massa renal úmida de ratos Wistar alimentados com 
dieta normosódica (RC, n=5) e hipersódica (1RS, n=5) desde o 
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desmame até quatro semanas e um dia de experimento. Os 
resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da 
média. **p<0,05. Teste t-Student. 

 
 

 
Gráfico 7: Massa renal seca de ratos Wistar alimentados com 
dieta normosódica (RC, n=5) e hipersódica (1RS, n=5) desde o 
desmame até quatro semanas e um dia de experimento. Os 
resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da 
média. *p<0,05. Teste t-Student. 

 
 

Preferência de consumo: ração normosódica 1,8% ou 
ração hipersódica 8% 

Após 4 semanas de pesquisa, em um período de 24 
horas,  o grupo tratado 2RS apresentou preferência pela 
ingestão de maior consumo (p<0,05) da dieta normosódica 
1,8% (85.80 ± 1.594 N=5) em relação à dieta hipersódica 
8% (97.20 ± 0.7348 N=5). 

 
 

 
Gráfico 8: Consumo de ração normosódica 1,8% e hipersódica 
8%, após 24 horas, em relação a exposição de 100 gramas de 
ração de peso inicial de cada respectiva ração. Os resultados 
obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. 
*p<0,05. Teste t-Student. 

 
 
Discussão 

O presente estudo se caracteriza por ser uma 
avaliação experimental controlada, do consumo de dieta 
hipersódica e normosódica em ratos machos Wistar desde 
o desmame. 

O sódio é importante para a regulação de fluidos 
extracelulares, todavia seu excesso pode aumentar a 
retenção de líquidos, ocorrendo a hipervolemia.[26] No 

presente estudo, o sódio plasmático foi maior no grupo 1RS 
em comparação ao grupo RC, desta forma estes resultados 
permitem especular que esse nível aumentado de sódio 
está relacionado a uma hipertrofia no miocárdio 
provavelmente ocasionado pelo estresse mecânico 
decorrente da sobrecarga hemodinâmica. 

Vários estudos relatam que o estresse mecânico 
estimula a secreção de angiotensina II pelos próprios 
cardiomiócitos, desta forma, a angiotensina II produzida 
estimula a síntese local de angiotensinogênio, 
disponibilizando, conseqüentemente, mais angiotensina II, 
reforçando o ciclo patológico.[9,10] A angiotensina II 
potencializa sua resposta pela estimulação da aldosterona 
no próprio tecido cardíaco, que pode aumentar a expressão 
de receptores AT1 no coração, potencializando a ação da 
angiotensina II no tecido cardíaco, reforçando a instalação 
de sua hipertrofia, além disso, a aldosterona altera os 
fibroblastos cardíacos, promovendo síntese protéica e de 
colágeno tipo I.[12] Estudo realizado com o intuito de 
identificar quais mecanismos estão envolvidos na 
hipertrofia do cardiomiócito causada pela sobrecarga de sal 
na dieta, verificou-se que o sistema-renina-angiotensina e 
aldosterona circulantes, estiveram baixos, sugerindo que 
este sistema circulante pode não estar envolvidos na 
hipertrofia cardíaca.[27] No mesmo trabalho, os animais que 
estavam envolvidos a uma dieta hipersódica 8%, 
resultaram em uma maior expressão tecidual de 
angiotensina II, além de ocorrer o aumento gênico e 
protéico do receptor AT1, ou seja, o SRA tecidual pode 
ocorrer independente do SRA circulante, permitindo 
especular desta forma a principal responsável pela 
hipertrofia do cardiomiócito.[9,27] 

O peso corpóreo dos animais, no presente estudo, que 
foram alimentados com dieta hipersódica 8%(1RS) e 
normosódica 1,8%(RC) desde o desmame até a quarta 
semana e 1 dia, não apresentaram diferença entre os 
animais dos grupos. É importante ressaltar que apesar do 
grupo 1RS ter consumido menor quantidade de ração em 
relação ao grupo RC o peso final dos grupos não foi 
diferente, sugerindo que os resultados do peso corpóreo 
após 4 semanas e 1 dia, foi influenciado pela maior 
ingestão de sódio durante este período, reforçando 
hipótese de que o grupo que recebeu a dieta hipersódica 
8% pode ter sofrido uma sobrecarga hemodinâmica. Em 
contra partida, outro estudo identificou, que os animais 
submetidos à dieta hipersódica 8% apresentaram um peso 
menor em relação aos grupos que receberam dieta 
hipersódica 4% e normosódica, não relacionando tal 
resultado com uma expansão volêmica, todavia este 
estudo teve um curso de 12 semanas de experimento.[27] 
Estudos demonstram que independente do aumento da 
pressão arterial, animais submetidos à dieta hipersódica a 
8% desde o desmame, apresentaram hipertrofia cardíaca, 
sugerindo outros mecanismos para ocorrência da 
hipertrofia não relacionado à sobrecarga de pressão.[27,28] 
A hipertensão arterial apresenta alterações estruturais e 
funcionais na membrana celular, isto resulta 
freqüentemente em anormalidades metabólicas, tais como: 
hipertrigliceridemia, HDL-coleterol baixo e 
consequentemente aumento de LDL-colesterol,[29] neste 
estudo não houve diferença no tecido cardíaco úmido para 
ambos os grupos (RC e 1RS), no entanto, 
macroscopicamente, foi possível identificar no momento da 
secção cardíaca um acúmulo de gordura muito 
predominante no grupo 1RS, expostos à dieta hipersódica, 
em relação aos animais que receberam alimentação 
normosódica, permitindo especular que estes ratos 
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provavelmente, apresentaram uma pressão arterial mais 
elevada do que o grupo controle. 
 
 
Coração seccionado de ratos Wistar do grupo 1RS e RC 

           A             B 

      
Figura 3: A - Coração do animal do grupo 1RS Seta à esquerda: 
aponta o acúmulo de gordura na porção superior do coração. Seta 
à direita: aponta para a musculatura cardíaca. B - Coração do 
animal do grupo RC – Seta: aponta para a musculatura cardíaca. 

 
 

Em contrapartida, no presente estudo, podemos 
observar uma diferença no tecido cardíaco com apenas 4 
semanas e 1 dia de experimento, onde através da análise 
do peso seco do órgão (coração), comparada com o grupo 
alimentado com dieta normosódica, os animais do grupo 
1RS apresentaram uma diferença relevante, desta 
maneira, reforça a hipótese de que os animais do grupo 
1RS mantiveram uma pressão arterial mais elevada. Em 
estudos anteriores, a hipertrofia cardíaca foi maior nos 
animais submetidos à dieta hipersódica 8%, somente com 
72, 48 e 12 semanas de idade, não como no presente 
estudo onde podemos observar uma diferença no tecido 
cardíaco com 4 semanas e 1 dia através da análise do peso 
seco do órgão, comparada com o grupo alimentado com 
dieta normosódica. [27]  

 
Pesquisas[19,20,28] evidenciam que o aumento da 

pressão arterial associada à ingestão de excesso de sal, é 
parcialmente responsável por infligir danos a nível renal e 
cardiovascular, desta forma, a pesquisa realizada em ratos 
transgênicos, submetidos a uma dieta rica em sódio, 
observou-se um aumento da produção de angiotensina II a 
nível renal.[30] Semelhante a nossa pesquisa, um trabalho 
realizado com ratos espontaneamente hipertensos e que 
receberam por 4 semanas uma dieta contendo 8% de 
sódio, um achado importante foi a excreção renal de 
angiotensinogênio, estando evidente a participação do 
SRA, potencializando dano renal por causar sua 
constrição, aumentando a pressão intraglomerular, 
estresse de cisalhamento, hiperfiltração e 
proteinúria.[13,14,15] Alguns autores,[31] afirmam que o 
aumento do tamanho glomerular, é um fator causador de 
lesão renal, também apontam a angiotensina II como um 
fator causador de tal patologia, isto deve-se pelo fato desta 
substância aumentar o raio capilar e por causar tensão em 
sua parede, desta forma, o presente estudo apresentou 
uma diferença significativa maior da massa renal,  tanto 
úmida, quanto seca dos animais submetidos à dieta 
hipersódica 1RS em comparação aos animais do grupo 
normosódico RC, esta diferença  ainda foi reforçada pela 
maior concentração de creatinina sérica que apresentou 
mais expressiva no grupo hipersódico(1RS) em 
comparação ao grupo normosódico (RC), desta maneira, 
podemos sugerir que houve uma injúria a nível renal nos 
ratos submetidos a dieta hipersódica (1RS) em 

comparação aos ratos alimentados com dieta normosódica 
(RC). 
 

Durante as últimas décadas, houve uma 
transformação do hábito dietético da população em geral, 
isto se deve pelo aumento do consumo de alimentos ricos 
em colesterol, gorduras saturadas, sacarose e sódio, em 
relação ao sódio, a dieta ocidental fornece uma grande 
quantidade de sal devido ao maior consumo de produtos 
industrializados, e freqüentemente, estudos correlacionam 
esta tendência a patologias, um dos condicionantes são 
hábitos alimentares adquiridos no seio familiar, desde a 
infância. [32,33,34,35] No presente estudo, analisamos que os 
ratos do grupo 1RS, alimentados com dieta hipersódica 8% 
desde o desmame até a 4ª semana, quando analisados em 
gaiola de preferência, optaram pela dieta com menor teor 
de sódio (normosódica 1,8%). Os dados do presente 
estudo chamam atenção para que se realizem programas 
de prevenção dos fatores de risco para doenças crônicas 
como hipertensão e insuficiência renal, propondo uma 
alimentação rica em frutas e verduras, redução do 
consumo de produtos industrializados e atividade física. Os 
profissionais da saúde devem seguir a recomendação de 
orientar sobre os benefícios de hábitos de alimentação 
saudável, realizando, assim, a prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis. Novas pesquisas deverão ser 
realizadas, a fim de conhecer mais profundamente os 
mecanismos da hipertrofia cardíaca e injúria renal 
associado ao alto consumo de sódio. 

 
Conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo nos permitem 
concluir que o consumo de dieta hipersódica prolongada, 
causa alterações fisiológicas e estruturais. Assim o 
possível mecanismo de hipertrofia do cardiomiócito é via 
sobrecarga hemodinâmica, uma vez que os animais do 
grupo 1RS apresentaram um maior peso seco da massa 
cardíaca, além de maiores níveis de sódio sérico em 
relação ao grupo RC. O peso úmido e seco da massa renal, 
também se apresentou maior no grupo 1RS em relação ao 
grupo RC, este resultado associado a níveis elevados de 
creatinina encontrada no mesmo grupo, sugere que houve 
um aumento da pressão arterial e provavelmente uma 
liberação do sistema renina angiotensina local, causando 
vasoconstrição e hipertrofia renal, e consequentemente 
ocasionando sua injúria. Em relação à preferência, 
concluímos que, mesmo após 4 semanas de dieta 
hipersódica, os animais do grupo 2RS, quando avaliados 
em gaiola de preferência, consumiram em maior 
quantidade a dieta normosódica, nos permitindo sugerir 
que, não há fator indicativo de uma possível preferência de 
dieta hipersódica,  é importante salientar que os animais 
exposto a dieta hipersódica 8%, consumiram uma 
quantidade de ração menor durante as quatro semanas de 
experimento em relação aos ratos tratados com a dieta 
normosódica. O acúmulo de gordura observada na porção 
superior do coração sugere que ocorreu uma possível 
dislipidemia associada à elevada pressão arterial com 
prejuízo da membrana celular. Desta forma sugerimos que 
novas pesquisas sejam realizadas com diferentes 
concentrações de sódio para estudar mais afundo a 
possível preferência por uma dieta hipersódica e seus 
efeitos sistêmicos. 
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RESUMO 

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, sendo um dos principais problemas de saúde pública do Brasil. Os vetores que 
transmitem o vírus da doença são do gênero Aedes spp, e no Brasil a única espécie responsável é o A. ae, apesar do Aedes albopictus 
apresentar capacidade de transmissão horizontal dos 4 sorotipos da dengue e vertical do vírus 1 e 4. O A. ae se adaptou ao ambiente urbano e a 
melhor forma de combater a dengue é através do controle da multiplicação dessa espécie. Objetivos: Verificar a eficácia da armadilha artesanal 
e da comercial para captura de ovos de mosquitos do gênero Aedes spp no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. Métodos: Foram 
instaladas12 armadilhas artesanais e12 armadilhas comerciais para captura de ovos de mosquitos do gênero Aedes spp em 4 residências e 4 
lotes baldios no bairro Ulisses Guimarães, selecionados geometricamente e de acordo com o LIRAa da região. As armadilhas permaneceram no 
local por 28 dias, sendo coletadas amostras de larvas de 7 em 7 dias. Após a retirada das armadilhas foi realizada a ultima coleta em laboratório 
no 7° dia. A principal variável analisada foi a presença de larvas de mosquitos do gênero Aedes spp. Resultados: Foram encontradas um total 
de 658 larvas e pupas do gênero Aedes spp nas armadilhas artesanais e 93 larvas e pupas do mesmo gênero nas armadilhas comerciais. 
Observou-se diferença significativa entre as médias amostrais dos dois grupos de armadilhas (p<0,01). Nesse estudo a única espécie encontrada 
dentro do gênero Aedes spp foi A. ae. Conclusões: apesar de serem efetivas para captura de ovos de mosquitos do gênero Aedes spp, as duas 

armadilhas estudadas não são eficazes, pois foram encontradas larvas e pupas na parte externa das mesmas. As armadilhas artesanais 
mostraram maior eficiência para captura de ovos de mosquitos do gênero Aedes spp e da espécie A. ae, devido sua maior efetividade para 
captura de ovos em comparação à comercial. 
Palavras- chaves: dengue, Aedes aegypti, epidemiologia 
 

INTRODUÇÃO1 

As principais espécies do gênero Aedes e do 
subgênero Stegomyia presentes no Brasil, são as 
espécies Aedes aegypti (A. ae) e Aedes albopictus, 

ambos de origem africana, principalmente da região da 
Etiópia.[1] 

A origem do mosquito A. ae é do Continente Africano, 
provavelmente da África Tropical, sendo introduzido no 
Continente Americano durante o período da 
colonização.[2]É conhecido no Brasil desde o século XVII, 
e sua trajetória apresenta marcos relevantes, como a 
primeira epidemia de febre amarela no Brasil em 1685 e a 
primeira epidemia de dengue com confirmação 
laboratorial em 1986, em Roraima.[2] 

Na Ásia o Aedes albopictus é um vetor natural da 
dengue, sendo comprovada a sua transmissão 
transovariana. Console et al[1] relatam que no Brasil o 
Aedes albopictus ainda não foi incriminado como vetor da 
dengue, porém foi demonstrado experimentalmente em 
mosquitos dessa espécie presentes no Brasil a 
susceptibilidade e capacidade desta espécie de transmitir 
horizontalmente os 4 sorotipos da dengue e verticalmente 
os sorotipos virais 1 e 4.[1] 

O principal vetor da dengue é o mosquito da espécie 
A. ae, que possui cor escura, rajado de branco nas patas 

e corpo, e é um pouco menor que o pernilongo comum, 
sendo que a fêmea é que transmite o vírus após a 
inoculação do mesmo ao picar um individuo infectado e 
posteriormente ao picar outra pessoa.[3] 
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O ciclo de vida do A. ae é composto de 4 fases: ovo, 
larva, pupa e adulto, sendo que o ovo pode sobreviver até 
450 dias em locais secos, e quando adicionada água o 
mesmo volta a se tornar ativo, o mosquito adulto, por sua 
vez, sobrevive cerca de 30 a 35 dias e eclode 
aproximadamente 400 a 600 ovos, depositados em água 
limpa e parada, desta forma é notável a dificuldade de 
erradicação da principal espécie transmissora da 
dengue.[3] As larvas do mosquito da espécie A. ae 
apresentam 4 estágios diferentes, de 1 até 4.[4] 

O A ae é um mosquito que se adaptou ao ambiente 

urbano e está presente em ambientes urbanos, local que 
oferece condições favoráveis para a sua multiplicação, 
como pneus, garrafas e caixas d’água [1]. Console et al[1] 

também relatam que o A. ae tem sua densidade 

populacional diretamente influenciada com a presença de 
chuvas. 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, de 
origem viral, transmitida pelo vetor do gênero Aedes, e 

pode levar o portador a sérias complicações, inclusive a 
morte.[3]O agente etiológico é um arbovírus com genoma 
RNA do gênero Flavavírus, o qual pertence a família 
Flaviviridae, e apresenta 4 sorotipos conhecidos, o DEN1, 
DEN2, DEN3 e DEN4.[5] 

A dengue se tornou um problema de saúde pública no 
Brasil em 1986, com a introdução do DENV-1, causando 
muitas epidemias no Rio de Janeiro.[6]A mesma é 
responsável por muitas epidemias e endemias em nosso 
país, sendo notificados 732.160 mil casos de dengue no 
Brasil no ano de 2011 e no estado do Espírito Santo 
foram notificados 37.405 mil casos de dengue no mesmo 
ano.[7] 

Com o objetivo de evidenciar a existência de 
associação entre índice predial (IP), pluviosidade e os 
casos de dengue, Souza et al[8] investigaram o IP em 
todos os municípios goianos, as notificações de casos 
suspeitos de dengue através da ficha de notificação 
epidemiológica e os dados pluviométricos, que foram 
fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Os 
autores verificaram correlação positiva entre as variáveis 
investigadas, e a transmissão da doença foi maior entre 
os quatro primeiros meses de cada ano, período de alta 
pluviosidade. Já Ribeiro et al[9] verificaram que as ondas 
epidêmicas na cidade de São Sebastião no ano de 2001 e 
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2002 concentraram-se entre abril a junho dos respectivos 
anos. 

Para verificar o nível de infestação do mosquito A. ae 
e a influência dos fatores abióticos, Miyazaki et al[10] 

utilizaram armadilhas do tipo ovitrampa, colocadas em 
diferentes locais estratégicos durante um ano. 
Observaram que o índice de positividade das ovitrampas 
revelou 28,3% do nível de infestação das áreas 
investigadas concluindo que a chuva foi o único fator 
abiótico com influência sobre o nível de infestação. Os 
autores sugerem que a estratégia de combate a dengue 
deve incluir o monitoramento contínuo. 

Considerando o atual perfil epidemiológico da dengue 
em que o Brasil se encontra, verifica-se a necessidade de 
novas medidas para combater o vetor desta doença já 
que as adotadas atualmente não são consideravelmente 
eficazes como demonstrado pelas estatísticas nacionais.[7] 

A armadilha artesanal é de baixo custo financeiro e 
tem sido utilizada em ações de educação em saúde nas 
escolas, mas faltam estudos científicos que garantam sua 
eficácia, o que pode levar risco as pessoas que as 
manipulam, caso a armadilha não seja totalmente eficaz. 

A armadilha comercial pode ser adquirida no 
mercado, e assim como a artesanal, faltam estudos 
científicos que garantam a segurança do seu uso, sendo 
de fundamental importância à verificação de sua eficácia. 

É frequente a internação hospitalar no Espírito Santo 
por casos de dengue.[11]A hipótese inicial é de que a 
armadilha artesanal pode ser utilizada na prevenção de 
casos de dengue e possivelmente contribuir para a 
redução das internações hospitalares. 

O objetivo do presente estudo foi verificar a eficácia 
da armadilha artesanal e da comercial para captura de 
ovos de mosquitos do gênero Aedes spp no bairro Ulisses 
Guimarães, Vila Velha-ES. De forma específica, identificar 
e quantificar a presença de larvas e pupas do gênero 
Aedes spp no interior das armadilhas, e também 
identificar e quantificar a presença da espécie A.ae nas 
mesmas. Verificar a efetividade das armadilhas artesanais 
e comerciais. Comparar o quantitativo de larvas e pupas 
de Aedes spp e também da espécie A ae entre as 

armadilhas artesanais e comerciais. Identificar qual tipo 
de armadilha é mais eficiente. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo analítico experimental não controlado de 
caráter qualitativo e quantitativo. O autor e o orientador 
distribuíram geometricamente e de acordo com o ultimo 
LIRAa realizado na região pela Vigilância Epidemiológica 
do Município de Vila Velha, 24 armadilhas em 4 
residências e 4  lotes baldios do bairro Ulisses 
Guimarães, sendo 12 armadilhas comerciais (AC) 
numeradas de 1  a 12 e 12 armadilhas artesanais (AA) 
numeradas de 13 a 24. Dentre as AA foram instaladas 3 
em cada um dos dois lotes baldios e 3 em cada uma das 
duas das residências. E dentre as AC, foram instaladas 3 
em cada um dos dois lotes baldios restantes e 3 em cada 
uma das duas residências restantes. Nas residências as 
armadilhas ficaram distribuídas intra e peridomiciliar, em 
locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas e 
animais domésticos. Nos terrenos baldios as armadilhas 
foram distribuídas em locais bem visíveis e seguros, 
protegidas de fenômenos climáticos como chuva e sol 
com auxilio de cobertura de placa acrílica azul. As 

armadilhas ficaram acima de 150 cm de altura do chão 
em todos os locais. 

Foram estudadas amostras de larvas e pupas 
coletadas na água das AA e AC 

Foram incluídos 4 domicílios com casas com uma 
área que ocupavam no máximo dois terços do lote e 4 
lotes baldios com área entre 200 a 300 m2.Todos os 
responsáveis pelas propriedades assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

A distribuição das armadilhas nos locais foi realizada 
mediante a autorização dos responsáveis pelas 
propriedades por escrito, por meio da assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido fornecido e explicado 
pelo autor da pesquisa. Antes da instalação das 
armadilhas os moradores foram orientados em relação a 
pesquisa e aos cuidados com mesmas, sendo realizadas 
instruções orais e entregue uma via do termo supracitado, 
com nome e telefone para contato caso alguma duvida. 

Todas as armadilhas foram instaladas no dia 01 de 
outubro de 2012, permanecendo no local durante 28 dias, 
sendo analisadas e coletadas larvas semanalmente, de 7 
em 7 dias, sendo um total de 4 coletas no campo da 
pesquisa, e uma coleta em laboratório após uma semana 
da retirada das armadilhas do campo. No dia 29 de 
outubro do mesmo ano todas as armadilhas foram 
retiradas do campo de pesquisa. No mesmo dia da coleta 
os pesquisadores completaram a água do interior das 
armadilhas que evaporou, derramando a mesma na 
região afunilada, a fim de facilitar a descida dos ovos para 
a região interna da armadilha. A coleta de larvas foi 
realizada pelo autor sob a supervisão do orientador, com 
o uso de pipeta para extrair as larvas das armadilhas. As 
larvas coletadas foram inseridas em tubos de ensaio de 
vidro com capacidade para 100 ml, numerados com 
identificação externa, sendo do número 1 ao 12 para AA e 
número 13 ao 24 para AC, em seguida foram levadas 
para análise no Laboratório de Biofísica da Faculdade 
Novo Milênio, campus Vila Velha – Av. Santa Leopoldina 
nº 840, Coqueiral de Itaparica – Vila Velha / ES – CEP 
29102-040.  

No dia de retirada das armadilhas do campo de 
pesquisa, as mesmas foram enroladas em papel filme 
para que não houvesse perda de água, e encaminhadas 
ao laboratório de biofísica, onde foram completadas com 
água, e ficaram no local durante sete dias enroladas com 
papel filme com pequenos furos, sendo posteriormente 
realizada a ultima coleta larval e de pupas em laboratório. 

No laboratório foram avaliados os tipos de larvas 
encontradas nas armadilhas, que foram transportadas 
pelos tubos de ensaio com água. Após a identificação das 
larvas e pupas do gênero Aedes spp, as mesmas foram 
inseridas em mosquitários, para atingirem a forma alada, 
para confirmação da espécie A. ae. 

A AA é composta por uma garrafa pet transparente de 
2L(marca Coca-Cola), com dois terços da mesma (parte 
inferior) servindo como base; uma garrafa pet preta 
(marca Start)com um terço (parte superior e afunilada) 
inserida invertidamente na base, sendo mantida só a 
parte enroscável da tampa da garrafa, onde foi fixada uma 
tela de 2 mm com a própria região enroscada da tampa, e 
a parte superior da armadilha é fixada com uma borracha 
de acabamento de porta de carro, a região externa 
próxima a entrada apresenta uma região áspera, a qual é 
lixada com lixa de madeira. No interior da armadilha foi 
inserido um caroço de milho cru e 600ml de água. 

A AC é composta por um recipiente transparente de 
plástico, com capacidade para armazenamento de 600 ml 
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de água, com uma tampa afunilada de coloração preta em 
sua parte superior, apresentando região apropriada para 
oviposição e furos circulares menores que 2mm que 
permitem a passagem dos ovos. 

A principal variável analisada foi a presença de larvas 
e pupas do gênero Aedes spp nas amostras coletadas 
das armadilhas. Os registros foram analisados 
quantitativamente, a seguir foi comparado o quantitativo 
entre as duas armadilhas. Como variável secundária foi 
analisada e comparada a incidência de larvas e pupas de 
mosquito da espécie A. ae nas AA em relação às AC. 

Os valores foram expressos como números 
absolutos, percentuais e média ± erro padrão da média 
(EPM). Diferença entre duas médias foram analisadas 
através do teste t-Student para amostras pariadas e não 
pariadas. Para análise dos dados foi utilizado o programa 
estatístico Graphpadprism5(Califórnia, USA). 

 
 

RESULTADOS 

Nos dois tipos de armadilhas houve presença de 
larvas e pupas somente do gênero Aedes spp. Nas AA 10 
foram positivas para captura de Aedes spp, com uma 
frequência absoluta de 658 (entre larvas e pupas), com 
média aritmética de 30±8. Na análise das AC, por sua 
vez,5 armadilhas positivaram, com uma frequência 
absoluta de 93, média aritmética de 5,4±3. Em todas as 
armadilhas que positivaram a frequência relativa da 
espécie A. ae dentro do gênero Aedes spp foi de 100%, o 
que indica que não havia presença de outra espécie do 
gênero capturada pelas armadilhas (tabela 1). 

 
 

Amostras de larvas e pupas capturadas em armadilhas 
artesanais e comercias entre o dia 01/10/2012 a 29/10/2012 
no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES 2012. (n=24) 

 
Tabela 1. FA (n) indica a frequência absoluta em números, FR (n) a 

frequência relativa em números e FR (%) indica a frequência relativa em 
percentual. 
 
 

A figura 1 demonstra que as AA apresentaram maior 
número médio de larvas e pupas de Aedes spp do que as 
AA (30±7,563 vs 5,4±3 larvas e pupas,  p<0,01).  

 
 

Fígura1.Os dados representam média±EPM. AC (armadilha comercial) e 
AA (armadilha artesanal). **p<0,01vs AA no teste t-Student. 
 
 

A 2º etapa da análise laboratorial compreendeu a 
investigação larval e de pupas da espécie A.ae dentro do 
gênero Aedes spp. A mesma apresentou frequência de 

100% dentro do gênero em todas as armadilhas positivas, 
não havendo outra espécie dentro do mesmo gênero nas 
armadilhas, o que acarretou em resultados em números e 
de análise estatística iguais aos encontrados para o 
gênero Aedes spp. Nas 12 AA encontrou-se o total de 658 
larvas e pupas de mosquitos A.ae, com média de 30±8 
larvas. Nas 12 AA estudadas encontrou-se o total de 93 
larvas e pupas de mosquitos A.ae com média aritmética 

de 5,4±3 larvas e pupas. Ao comparar estatisticamente o 
quantitativo de larvas e pupas de A. ae entre os dois 
grupos de armadilhas verificou-se diferença significativa 
entre as médias, com valor de p<0,01 (figura 2). 

 
 

Figura 2.Os dados representam média ±EPM. AC (armadilha comercial) e 
AA (armadilha artesanal). **p <0,01 vs AA no teste t-Student. 
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Em todas as armadilhas que positivaram para larvas 
e pupas, havia a presença de pelo menos uma das 
formas evolutivas na parte externa, mesmo que em pouca 
quantidade. Também foi notável a presença de matéria 
orgânica na região externa da armadilha, servindo como 
substrato energético para as larvas. 

Durante os 28 dias em que as armadilhas ficaram 
instaladas no bairro Ulisses Guimarães, o carro de 
combate a dengue por aplicação de Ultra Baixo Volume 
Leve (UBV) do município de Vila Velha, fez a pulverização 
de combate a Aedes semanalmente. 

 
 

DISCUSSÃO 

Após a análise dos resultados verificou-se que tanto 
as armadilhas artesanais como as comerciais tiveram 
presença de larvas e pupas de mosquitos do gênero 
Aedes spp, e também da espécie A.ae presente no 

mesmo gênero, o que indica que as armadilhas 
apresentaram efetividade para captura de ovos do gênero 
e espécie supracitados, tendo em vista que as larvas e 
pupas são fases evolutivas dos ovos. 

No presente estudo a espécie dominante dentro do 
gênero Aedes spp das larvas e pupas coletadas foi A.ae, 
representando 100% em ambos os tipos de armadilhas, o 
que sugere maior especificidade das mesmas para a 
espécie supracitada. Silva et al[12] relataram que entre as 
9.153 larvas de Aedes spp coletadas pelo Programa 
Municipal de Controle da Dengue do município do Rio de 
Janeiro, 88% eram A. ae e 12 % de Aedes albopictus. Em 
conformidade Passos et al[13] relataram a dominância da 
espécie A. ae sobre a espécie Aedes albopictus no litoral 
Sudeste no Brasil, utilizando 400 larvitrampas para 
captura de larvas. Em contrapartida, Honório et al[14] 

verificaram que entre as larvas coletas em 4 pneus que 
serviram como armadilhas na Cidade de Nova Iguaçu, no 
Rio de Janieiro, a espécie Aedes albopictus (71%) 
predominou sobre a espécie A. ae (17%). 

No estudo verificou-se diferença estatística 
significante para presença de larvas e pupas de Aedes 
spp e da espécie A. ae nas AC em relação as AA, com 
valor de p<0,01, o que indica maior efetividade a 
armadilha artesanal para captura de ovos de mosquitos 
do gênero Aedes spp em relação à comercial. 

Segundo Pessanha et al,[15] o não cumprimento das 
metas na maioria do municípios prioritários das regiões 
sudeste e centro-oeste indica a necessidade uma revisão 
do Programa Nacional de Controle da Dengue. Os 
mesmos autores recomendaram a necessidade de um 
monitoramento mais rigoroso da presença do vetor nos 
períodos secos e frios. Como a principal forma de 
combater a dengue é controlando a proliferação de seu 
vetor,[3] a AA pode ser utilizada como ferramenta 
alternativa para o combate ao mesmo, pois apresenta alta 
especificidade para a espécie A.ae, como demonstrado 

no presente estudo, além de apresentar baixo custo 
financeiro e ainda estimular a reciclagem de matérias, 
podendo assim ser utilizada pelos programas de saúde 
pública, desde que profissionais sejam devidamente 
treinados em seu manuseio. 

A presença de larvas e pupas na parte externa de 
ambas as armadilhas pode ser devido a presença de 
água e substrato no local, que favorece o crescimento de 
ovos ali presentes, ou talvez pela locomoção de larvas do 
interior das armadilhas para a parte externa, passando 
pelo furos na tela (AA) e orifícios superiores (AC), 

presentes para passagem de ovos. A presença dessas 
larvas e pupas na parte externa, indica que as armadilhas 
podem ser um foco potencial para o vetor da dengue (A. 
ae), caso as mesmas não sejam corretamente utilizadas. 

Desta forma, pela necessidade de rigorosa disciplina e 
utilização de produtos químicos para eutanásia das 
larvas, é que as mesmas não devem ser indicadas para 
uso de escolares, pois os riscos podem sobrepor os 
benefícios. 

Apesar da presença semanal do carro aplicador de 
UBV no bairro, não impediu a positividade de larvas nas 
armadilhas. 

 
 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os objetivos propostos no estudo, 
verificou-se que tanta a armadilha artesanal como a 
comercial apesar de serem efetivas para captura de ovos 
de mosquitos do gênero Aedes spp, não são eficazes, 
pois havia larvas e pupas na parte externa da armadilha. 

As armadilhas artesanais mostraram maior eficiência 
para captura de ovos de mosquitos do gênero Aedes spp 
e da espécie A. ae, devido sua maior efetividade para 
captura de ovos em comparação à comercial. 
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Eficácia da armadilha artesanal e comercial para captura de ovos e 
larvas de mosquitos do gênero Aedes aegypti 
 

FARIA Renan B1; ROCHA Wanize A2; AUGUSTO FILHO Florêncio3 

 

RESUMO 

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de 
apresentação: dengue inaparente, clássica, hemorrágica ou síndrome do choque da dengue, podendo evoluir a óbito. É um dos maiores 
problemas de saúde pública do Brasil. O vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, o controle da sua proliferação é a melhor maneira de 
combater e prevenir a transmissão da doença. Objetivo: Verificar a eficácia das armadilhas artesanais e comerciais para captura de ovos e 
larvas de mosquitos de gênero Aedes aegypti na faculdade Novo Milênio, Vila Velha-ES. Método: Foram confeccionados três mosquitários no 
laboratório de biofisica da faculdade novo milênio, onde dentro de dois mosquitários irá possuir duas armadilhas sendo, uma artesanal e outra 
comercial e no mosquitário três, irá possuir uma armadilha artesanal, porém aberta servindo como controle dos mosquitos do gênero Aedes 
aegypti. A principal variável analisada foi a eficacia das armadilhas artesanais e comerciais para captura de ovos e larvas de mosquito do gênero 
Aedes aegypti. Resultados: Em 30 (trinta) dias foram observados a existência de mosquitos adultos, larvas ou pupas contidas nos mosquitários I 
que possui uma armadilha artesanal, mosquitário II que possui uma armadilha comercial e mosquitário III que possui uma armadilha artesanal, 
porém desativada servindo para controle dos mosquitos adultos, larvas e pupas, onde foram depositadas 09 (nove) pupas em cada mosquitário 
no inicio do mês de outubro e constatou-se que neste período de 30 (trinta) dias respeitando o período de ciclo do aedes aegypti, apresentou o 
aparecimento de mosquitos adultos no mosquitário I onde conta com uma armadilha artesanal e no mosquitário II onde conta com uma armadilha 
comercial, no mosquitário III que possui uma armadilha artesanal desativada para controle contendo somente água limpa nas mesmas, onde 
estas larvas e mosquitos adultos são decorrentes da segunda geração (F2). Realizando uma comparação entre a efetividade das armadilhas 
artesanal e comercial dentro de seus determinados mosquitários e subseqüente levantando uma análise comparativa descritas nas tabelas 1, 2 e 
3 para a demonstração e comprovação ou não da eficácia das armadilhas artesanais contida no mosquitário I e as armadilhas comerciais contida 
no mosquitário II. Conclusão: A armadilha artesanal é mais efetiva em seu resultado do que a armadilha comercial, porém não eficazes devido à 
grande quantidade de larvas decorrentes da segunda geração (F2) encontradas nas mesmas. Ambas as armadilhas têm a mesma funcionalidade 
com a mesma espécie de mosquito sendo ele o Aedes aegypti e respeitando as normas descritas nos métodos para captura e ciclo de vida do 
mosquito Aedes aegypti.  
Palavras-chave: (F2) = nova geração; A. Aegypti; INC = incontáveis.  

 

INTRODUÇÃO1 

Um dos principais problemas de saúde pública do 
Brasil, o Aedes Aegypti. A dengue é responsável por 

muitas epidemias em nosso país, sendo notificados 
984.193 casos de dengue sendo o segundo país de 
infecção no ano de 2011. No Estado do Espírito Santo 
foram notificados 19.660 casos de dengue por estado de 
infecção. Em Vila Velha ES a incidência também é muito 
alta, sendo notificados 1.262 casos segundo município 
infecção no ano de 2010[1]. 

A origem do mosquito Aedes aegypti é do Continente 

Africano, sendo introduzido no Continente Americano 
durante o período da colonização [2].  É conhecido no 
Brasil desde o século XVII, e sua trajetória apresenta 
marcos relevante, como a primeira epidemia de febre 
amarela no Brasil em 1685 e a primeira epidemia de 
dengue com confirmação laboratorial em 1986, em 
Roraima [2]. 

Caracterizada por ser uma doença febril aguda, de 
etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica e 
grave quando se apresenta na forma hemorrágica. A 
dengue é hoje a mais importante arbovirose (doença 
transmitida por artrópodes) que afeta o homem e 
constitui-se em sérios problemas de saúde pública no 
mundo, especialmente nos países tropicais onde as 
condições do meio ambiente favorecem o 
desenvolvimento e a proliferação do Aedes Aegypti, 
principal mosquito vetor [3]. 

O controle da proliferação do mosquito Aedes Aegypti 
é a melhor maneira de combater e prevenir a transmissão 
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da dengue, sendo necessárias ações intersetorias do 
poder público. Para este controle também é essencial à 
participação ativa dos moradores, os quais se podem 
dizer, tem as ferramentas em mãos mais importantes para 
este combate ao vetor, que é o ato de não deixar a água 
acumulada dentro de suas próprias residências [4]. 

O ciclo de vida do vetor é composto de quatro fases: 
ovo, larva, pupa e adulto, sendo que o ovo pode 
sobreviver até 450 dias em locais secos, e quando 
adicionada água o mesmo volta a se tornar ativo, o 
mosquito adulto, sobrevive cerca de 30 a 45 dias e eclodi 
aproximadamente 400 a 600 ovos, podendo se reproduzir 
nas primeiras 24h de vida tanto na hora do vôo ou em 
locais horizontais e verticais, depositados em água limpa 
e paradas, desta forma é notável a dificuldade de 
erradicação da principal espécie transmissora da dengue 

[5]. 
Uma doença com múltiplos aspectos clínicos, com 

sinais e sintomas semelhantes em seu início, como 
exemplo: febre acima de 39Cº, mialgias e cefaléia, porém 
podendo evoluir a quadros graves e diversificados como 
insuficiência hepática, hepatite, miocardites e hemorragias 
severas [6]. 

 Tornou-se um problema de saúde pública no Brasil 
em 1986, com a introdução do DENV-1, causando muitas 
epidemias no Rio de Janeiro [7]. A mesma é responsável 
por muitas epidemias e endemias em nosso país, sendo 
notificados 732.160 mil casos de dengue no Brasil no ano 
de 2010 e no estado do Espírito Santo foram notificados 
37.405 mil casos de dengue no mesmo ano [1]. 

Lima et al [8], investigaram um estudo comparativo da 
eficácia de armadilhas para aedes aegypti utilizando 
pneus pretos e brancos, vasos de plantas com barro preto 
e vasos de plantas com barro branco. Os autores 
observaram que a atração dos mosquitos de gênero 
aedes spp por pneus pretos e vasos com barro preto é 
maior do que as de coloração clara. Os autores sugerem 
que sejam adotadas as armadilhas de pneu preto que não 
requer custo algum do que as armadilhas com recipientes 
de vidro que são tão pouco atrativas como efetivas.   
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Gomes et al [9], verificaram na cidade de Foz do 

Iguaçu, a eficácia da armadilha Adultrap® utilizada para 
verificar o índice predial para mosquitos Aedes Aegypti, 
com o método LIRAa para larva e pupa. Os autores 
notaram maior eficácia para a Adultrap®, pois apresentou 
positividade durante todo ano. Os autores sugeriram que 
vale a pena investir na significância do método da 
armadilha Adultrap®. 

Honório et al [10], analisaram a freqüência de larvas e 
pupas de Aedes aegypti e Aedes albopictus em 
armadilhas. Os autores observaram a freqüência de 
larvas de mosquitos do gênero aedes spp e verificaram a 
influência de fatores ambientais dessas espécies em 
pneus. Conclui-se que o Aedes albopictus instala-se muito 
mais freqüentemente em pneus pretos do que o Aedes 
Aegypti. Os autores sugeriram que seja retirada toda a 
existência de pneus descartados, pois representam 
importantes focos de manutenção de ambos os Aedes, 
podendo ofertar diferentes condições para a colonização 
desses mosquitos, de acordo com o volume da água e 
exposição ao sol. 

Levando em consideração o atual conceito ampliado 
de saúde pública verifica-se a necessidade de traçar o 
perfil dos achados de ovos de mosquitos do gênero 
Aedes spp nas armadilhas artesanal e comercial. Esse 
perfil poderia fornecer dados de identificação e 
nomenclaturas dos achados.  

A armadilha artesanal e comercial é um meio eficaz, 
econômico e de fácil utilização, a qual pode ser usada em 
programas de saúde pública, em educação em saúde em 
diversas escolas de nosso país, pelos próprios moradores 
em suas residências. Este estudo poderá mostrar a 
eficácia das armadilhas, a qual poderá ser usada 
futuramente como um importante material para controle e 
prevenção da dengue. 

A identificação do perfil pode fornecer informações 
relevantes que facilitam a elaboração de estratégias que 
visam minimizar o contágio e a sobrecarga da quantidade 
de mosquitos na faculdade Novo Milênio, onde foi este o 
local de escolha para o desenvolvimento do projeto. 

Verificar a eficácia da armadilha artesanal e da 
comercial para captura de ovos e larvas de mosquitos do 
gênero Aedes aegypti na faculdade novo milênio, Vila 

Velha-ES. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo analítico experimental controlado realizado no 
laboratório de Biofísica da Faculdade Novo Milênio 
localizado em Vila Velha - ES. 

Em três criadouros medindo 1 metro cúbico cada, 
foram instaladas duas armadilhas, sendo que no 
criadouro I contará com uma armadilha de modelo 
artesanal, no criadouro II contará com uma armadilha de 
modelo comercial, da marca mosquitérica e no criadouro 
III contará com uma armadilha artesanal aberta que 
servirá apenas como controle. Durante 30 dias de estudo, 
no laboratório de biofísica, cada criadouro terá 
inicialmente 09 larvas do mosquito Gênero Aedes aegypti. 
Durante o estudo, estas larvas se transformarão em 
mosquitos adultos. 

Foram analisadas larvas que desenvolverem em 
adulta fêmea e possíveis larvas que se desenvolverem na 
armadilha posicionadas nos três criadouros. Todos os 
responsáveis pelo laboratório de biofísica da Faculdade 

Novo Milênio assinarão o termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

Foram excluídas, larvas da geração F1 que não se 
desenvolverem. Ovos, larvas e mosquitos adultos que não 
sejam do gênero Aedes aegypti. O mosquitário que 
estiver danificado também estará excluído do estudo, bem 
como armadilhas que estiverem sem água em sua parte 
interna ou com alguma violação da mesma que alterem os 
resultados do estudo.   

Para o armazenamento das amostras foram 
construídos 3 (três) criadouros que a partir de agora 
chamaremos de mosquitários. O mosquitário I, contará 
com: 01 (uma) armadilha artesanal, 01 (um) cordão de 
algodão branco (tipo cadarço), 20 cm, embebido em 
solução de glicose saturada a 50% pendurada no 
mosquitário, no mosquitário II, contará com: 01 (uma) 
armadilha comercial de marca Mosquitérica, 01 (um) 
cordão de algodão branco (tipo cadarço), 20 cm, 
embebido em solução de glicose saturada a 50% 
pendurada no mosquitário e no mosquitário III contará 
com: 01 (uma) armadilha artesanal, porém desativada 
para apenas servir como controle e 01 cordão de algodão 
branco (tipo cadarço), 20 cm, embebido em solução de 
glicose saturada a 50% pendurada no mosquitário. Os 
mosquitários medem 1 metro cúbico e são envolvidos por 
uma tela de mosquitos de marca Microfix transparente 
com 3 (três) milímetros de diâmetro entre os furos fixadas 
com ripas de madeiras e parafusos, a prova de fugas.  

No mosquitário I a armadilha artesanal foi 
confeccionada no próprio laboratório de biofísica, 
utilizando os seguintes materiais: 01 lixa de madeira 600 
ppm, 02 (duas) garrafas pets 2 litros cortadas ao meio e 
sua parte afunilada ficará inserida dentro da parte interna 
da garrafa, a tampa será retirada e fixada uma tela que 
impedirá que os mosquitos de dentro da armadilha saiam, 
dentro da mesma será colocada 400 ml de água limpa. No 
mosquitário II será utilizada uma armadilha comercial de 
marca Mosquitérica e adicionadas 400 ml de água limpa. 
No mosquitário III foi utilizada uma armadilha artesanal 
aberta servindo como controle dos mosquitos do gênero 
Aedes aegypti. 

  Na segunda semana do mês de outubro foram 
colocadas em um copo transparente de Becker contendo 
100 ml de água limpa 09 larvas do gênero Aedes aegypti 
dentro dos mosquitários I, II e III estas larvas levaram em 
média cinco dias para a nova fase de transição virando 
pupa, as pupas não se alimentam e é nesta fase que 
ocorre a metamorfose do estágio larval para adulto, o 
estado pupal dura, geralmente, dois dias. Estas larvas 
foram previamente identificadas no próprio laboratório de 
Biofísica da Faculdade Novo Milênio no microscópio 
biológico binocular de marca Nikkon como sendo do 
gênero Aedes aegypti as larvas encontram-se inicialmente 
em um recipiente de vidro denominado copo de Becker. 

No sétimo dia após a colocação das larvas nos 
mosquitários I e II foi retirado o copo de Becker onde 
foram depositadas as larvas inicialmente, ativando as 
armadilhas artesanais e comerciais. Estes mesmos 
mosquitos adultos dentro de 24 horas se alimentaram 
inicialmente no cordão com sacarose sendo do sexo 
masculino e no período de reprodução foi ofertado um 
galo branco garnisé para o repasto sanguíneo das 
fêmeas. O acasalamento geralmente se da durante o vôo, 
mas ocasionalmente pode ocorrer sobre uma superfície, 
vertical ou horizontal [8]. Uma única inseminação é 
suficiente para fecundar todos os ovos que a fêmea venha 
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produzir durante sua vida. A fase adulta dos mosquitos de 
ambos os sexos leva em média de 30 a 45 dias [7]. 

A alimentação dos mosquitos adultos fêmeas foi 
realizada da seguinte forma: foi selecionado um galo 
branco garnisé, retirado sua pena na parte inferior da 
coxa, encostado na tela de mosquitos, utilizando luvas de 
borrachas, que envolvem os mosquitários I, II e III por 
aproximadamente 20 minutos em cada, já os mosquitos 
adultos machos, foi ofertado carboidratos (flocos de arroz 
e milho) e algodão embebido em glicose a 50% 
posicionados nos mosquitários I, II e III, logo após a 
alimentação dos mosquitos irei colocar o galo em sua 
gaiola de madeira medindo 2 (dois) metros cúbicos e 
ofertar ração específica para galo e água. Este 
procedimento de alimentação foi realizado inicialmente 
todos os dias na parte da manhã e na parte da noite 
depois de sete dias, a cada 2 (dois) dias. 

A partir do sétimo dia o pesquisador acompanhou de 
2 (dois) em 2 (dois) dias totalizando 30 dias a existência 
de ovos e larvas na parede ou na água das armadilhas 
artesanais colocadas no mosquitário I e nas armadilhas 
comerciais colocadas no mosquitário II, acompanhando o 
crescimento larvário de acordo com os dias que um 
mosquito adulto pode sobreviver, observando após estes 
dias a existência de mosquitos adultos ainda vivos voando 
dentro dos mosquitários I e II, onde serão decorrentes da 
segunda geração (F2), colocando em prática a eficácia 
das armadilhas artesanais depositadas no mosquitário I e 
as comerciais depositadas no mosquitário II. 

A principal variável analisada foi o número de larvas 
encontradas nas armadilhas relacionadas à eclosão ao 
entrar em contato com a água, sendo contados estes dias 
a partir da colocação das mesmas dentro dos 
mosquitários I, II e III, observando a presença de 
mosquitos adultos na pesquisa decorrente da segunda 
geração (F2) ou não. 

Como variável secundária foi analisada no último dia 
da pesquisa a presença de mosquitos adultos do Gênero 
Aedes aegypti decorrentes da segunda geração (F2), e o 
número de mosquitos adultos ainda vivos decorrentes da 
primeira geração (f1). 

Os valores expressos como números absolutos, 
percentuais e média ± erro padrão da média (EPM). 
Diferenças entre duas médias foram analisadas através 
do teste t-Student para amostras pariadas e não pariadas 
que foram analisadas pelo programa estatístico Graphpad 
prism 5 (Califórnia, USA). 

 
 

RESULTADOS 

Em 30 (trinta) dias foram observados a existência de 
mosquitos adultos, larvas ou pupas contidas nos 
mosquitário I que possui uma armadilha artesanal, 
mosquitário II que possui uma armadilha comercial e 
mosquitário III que possui uma armadilha artesanal, 
porém desativada sem a tela na sua parte interior 
servindo apenas para controle dos mosquitos adultos, 
larvas e pupas. No dia 13/10/12 foram depositadas 09 
(nove) pupas nos mosquitários I, II e II, no dia 15/10/12 
essas 09 (nove) pupas viraram mosquitos adultos, onde 
se notou a procura por alimentação através do repasto 
sanguíneo. Esses mosquitos adultos cruzaram dando 
origem a uma nova geração (F2), onde foram colocados 
pelos mosquitos fêmeas ovos na armadilha artesanal e 
comercial virando após 03 (três) dias inúmeras larvas 
incontáveis devido a grande quantidade encontrada nas 

armadilhas artesanal e comercial. No dia 20/10/12 
morreram 02 (dois) mosquitos adultos dentro do 
mosquitário I, 04 (quatro) mosquitos adultos dentro do 
mosquitario II e 05 (cinco) mosquitos adultos dentro do 
mosquitário III. No dia 25/10/12 foram observados a nova 
geração de mosquitos adultos (F2) voando dentro dos 
mosquitários, que foram 31 (trinta e um) mosquitos 
adultos dentro do mosquitário I, 19 (dezenove) mosquitos 
adultos dentro do mosquitário II e 53 (cinqüenta e três) 
mosquitos adultos dentro do mosquitário III, onde se 
notou a procura por alimentação através do repasto 
sanguíneo. No último dia da pesquisa 13/11/12 
encontravam-se na armadilha artesanal depositada no 
mosquitário I: 38 (trinta e oito) mosquitos adultos vivos e 
02 (dois) mortos; na armadilha comercial depositada no 
mosquitário II: 24 (vinte e quatro) mosquitos adultos vivos 
e 04 (quatro) mortos e na armadilha artesanal depositada 
no mosquitário III, porém aberta e desativada sem a sua 
tela na parte interna servindo apenas para controle: 57 
(cinqüenta e sete) mosquitos adultos vivos e 05 (cinco) 
mortos. Verificou-se que neste período a armadilha 
artesanal contida no mosquitário I é mais efetiva do que a 
armadilha comercial contida no mosquitário II devido à 
quantidade de captura de ovos e larvas de mosquitos do 
gênero Aedes aegypti que são maiores do que as 
apresentadas na armadilha comercial, porém não são 
eficazes, devido o surgimento de uma nova geração (F2) 
dos mosquitos adultos e o aparecimento de larvas 
capturadas dentro da armadilha artesanal onde ainda não 
estavam apresentados em sua fase adulta. Realizando 
uma comparação entre a efetividade das armadilhas 
artesanal e comercial dentro de seus determinados 
mosquitários e subseqüente levantando uma análise 
comparativa descritas nas tabelas 1 (um), 2 (dois) e 3 
(três) para a demonstração e comprovação da eficácia da 
armadilha artesanal contida no mosquitário I e a eficácia 
da armadilha comercial contida no mosquitário II. 

 
A tabela 1 mostra os resultados obtidos durante os 12 

(doze) dias de pesquisa. 
 

 
Tabela 1. Levantamento do quantitativo de larvas vivas/Mortas 
encontradas nas armadilhas no período de realização da pesquisa 

de 12 (doze) dias. 

 
No dia 25/10/12 foram observados a nova geração de 

mosquitos adultos vivos dentro do mosquitário I que 
possui uma armadilha artesanal, mosquitário II que possui 
uma armadilha comercial e mosquitário III que possui uma 
armadilha artesanal, porém desativada e aberta sem a 
sua tela na parte interna servindo apenas para controle. 
Onde foram contabilizados o quantitativo de larvas 



108 
Faculdade Novo Milênio 

Curso de Graduação em Enfermagem 

 

 
depositadas nas armadilhas comercial e artesanal 
decorrente da segunda geração (F2) porém foram 
incontáveis devido ao grande número de larvas contidas 
na armadilha artesanal e comercial vivas e mortas 
(conforme descritos na tabela acima). 

A tabela 2 mostra o quantitativo de mosquitos 
encontrados nos mosquitários durante os 30 (trinta) dias 
de pesquisa. 

 
 

 
Tabela 2. Levantamento do quantitativo de mosquitos encontrados 
nos mosquitários no período de realização da pesquisa de 30 (trinta) 
dias. 
  

 

  A tabela 3 mostra o quantitativo de mosquitos 
encontrados nos mosquitários após os 30 (trinta) dias 
decorrentes da segunda geração (F2). 

 
 

 
Tabela 3. Levantamento do quantitativo de mosquitos vivos/ Mortos 
decorrentes da segunda geração (F2) encontrados nos mosquitários 
no período de realização da pesquisa de 30 (trinta) dias. 

 

DISCUSSÃO 

No presente estudo, quando foi avaliada a freqüência 
de larvas do mosquito Aedes aegypti na armadilha 
artesanal e comercial, notou-se que a presença 
predominante de larvas do mosquito Aedes aegypti foi 
maior na armadilha artesanal do que na comercial durante 
todo os 30 (trinta) dias de estudo, houve um pequeno 
acréscimo ou equivalência na freqüência desse mosquito 
durante todo o tempo. Entretanto nunca houve total 
ausência de mosquitos do gênero Aedes aegypti adultos 
vivos voando dentro dos mosquitários I, II e III, que até no 
presente momento serviu para controle dos mesmos. 

A importância prática do trabalho foi reafirmar a 
necessidade de instituírem programas de educação 

continuada periodicamente dentro das escolas, 
comunidades, casas, lotes e terrenos abandonados para 
que possa ter uma melhoria perante o contágio do vírus 
da dengue, porém tendo um resultado não eficaz e sim 
efetivo das armadilhas artesanal e comercial testadas 
dentro de seus respectivos mosquitários, não seria de 
uma utilização benéfica o uso destas armadilhas dentro 
de casas, escolas e meios comunitários, porque além de 
servirem apenas como formas de capturas necessitam de 
produtos químicos para que sejam mortos os mosquitos e 
larvas contidas nas armadilhas, favorecendo assim a uma 
certa preocupação com o adulto ou até mesmo a criança 
que as manuseiam devido ao risco de contaminação pelo 
vírus da dengue ou pelo produto tóxico a ser utilizado 
para o descarte. 

Dados biológicos obtidos por Barrera et al. [11] (1979), 
na Florida, com relação ao grau de sombreamento dos 
mosquitários, mostram que formas imaturas de Aedes 
aegypti têm preferência por locais abrigados do sol. 
Resultados semelhantes foram obtidos por Beier et al [12] 
(1983), nos Estados Unidos, trabalhando com essas 
espécies em criadouros artificiais. 

Os resultados obtidos no presente trabalho 
evidenciam a predominância de Aedes aegypti nas 
garrafas pet de refrigerante e de energético usados como 
armadilhas (deposito artificial que deve contribuir bastante 
para a manutenção da elevada freqüência de adultos 
desses vetores de dengue na área). Segundo a legislação 
brasileira vigente sobre a proteção do meio ambiente. 
Além disso, esses depósitos, durante o período de maior 
pluviosidade, favorecem a manutenção de alta densidade 
dos vetores da dengue. Assim torna-se importante à 
queima ou que sejam enterradas estas garrafas no 
momento do descarte e que haja maior controle nesse 
tipo de criadouro, particularmente na estação primavera e 
verão [8]. 

 
 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os objetivos propostos no estudo, 
verifica-se que a armadilha artesanal depositada no 
mosquitário I é mais efetiva do que a comercial 
depositada no mosquitário II, devido à quantidade de 
captura apresentada por elas de ovos e larvas do 
mosquito Aedes Aegypti, porém não eficazes, pois 
apresentou nos mosquitários uma nova geração de 
mosquitos adultos vivos voando (F2).   

Observou-se que ambas as armadilhas têm a mesma 
funcionalidade com a mesma espécie de mosquito sendo 
ele o Aedes aegypti respeitando as normas descritas nos 
métodos para captura e ciclo de vida do mosquito, 
conclui-se que a armadilha artesanal e a comercial não 
são um meio eficaz para captura de mosquitos do gênero 
Aedes Aegypti e sim efetivas decorrente do aparecimento 
de larvas dentro das mesmas e a realização de capturas 
de ovos e larvas dos mosquitos do gênero Aedes aegypti. 
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Criminalização da questão social no Brasil: o ocaso da segurança 
pública no Brasil após a redemocratização1 
 

                                                                                                 CUNHA, Lenilce F R2; SANTOS Valber R3 
 

RESUMO  

Esse trabalho tem como objetivo analisar a criminalização da questão social no Brasil após a redemocratização brasileira a partir da análise da política de 
Segurança Pública, com ênfase para as violações dos direitos humanos provocados pela segurança pública, partindo do pressuposto que há uma 
continuidade autoritária nesta política que, embora constitucionalmente seja regida pelo paradigma de segurança cidadã, ainda está marcada pelo 
paradigma de segurança vigente durante o regime militar. Podemos perceber também que, somado à continuidade autoritária, há a prevalência de uma 
criminalização da questão social no Brasil, onde as violações dos direitos humanos perpetradas pelos agentes policiais, a criminalidade urbana e o 
sistema penitenciário têm vitimado cada vez mais um segmento específico da população: jovens pardos e negros, pobres, com baixa escolaridade e 
moradores de periferia. 
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INTRODUÇÃO123 

Após a redemocratização o tema da segurança 
pública entrou definitivamente na agenda política e 
segue ainda hoje como um dos principais pontos de 
debate político e discussão no seio da população, em 
decorrência, sobretudo de uma sociedade que se sente 
acuada e amedrontada pela criminalidade violenta no 
Brasil. O debate público sobre o direito do cidadão a 
ser protegido contra atentados a sua integridade física 
e patrimonial, colocou em evidência dois paradigmas 
diametralmente opostos sobre segurança pública, os 
paradigmas de continuidade autoritária e de segurança 
cidadã, sendo que cada qual é representativo de forças 
sociais e políticas importantes na sociedade brasileira.  

Os argumentos dos partidários da “continuidade 
autoritária” apoiaram-se no que entendiam ser uma 
evidência: durante os governos militares a sociedade 
não havia sofrido com a criminalidade violenta, e as 
policias agiam no interesse da sociedade, ainda que 
cometessem arbitrariedades e suas práticas fossem 
marcadas por ilegalidades e pelo exercício do poder 
arbitrário. Nesse sentido, a concepção de segurança 
professada por esta corrente tem embasamento no 
“monopólio do uso da violência”, exaltando o direito do 
Estado de impor a força por meio de seu aparato 
repressivo, mas também através da adoção de 
medidas administrativas e legislativas de maneira a 
assegurar a ampliação do aparato policial, de seu 
contingente e armamento; o endurecimento penal 
através de mudanças na legislação visando, por 
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exemplo, a redução da maioridade penal, a pena de 
morte.  

Por outro lado, os que defendem uma “segurança 
cidadã” evidenciam o fracasso das políticas tradicionais 
de controle do crime e da violência que, em geral, são 
reativas, militarizadas e baseadas na repressão. Os 
partidários dessa corrente apontam as deficiências do 
que consideram o modelo tradicional da política de 
segurança pública: herança autoritária, falta de 
planejamento das ações e de investimento em 
inteligência policial; violação dos direitos humanos, 
impunidade policial, corrupção institucional, etc.  

Freire (2009) leva-nos a crer que o autoritarismo 
não deixou de existir no Estado Democrático de Direito 
e que a política de segurança pública no Brasil 
contemporâneo está atravessada por uma questão 
crucial: sob a democracia prevalece um sistema 
autoritário que se manifesta nas ações do aparelho 
estatal de controle da violência e do crime (PINHEIRO, 
2000).  

Acrescentamos também que, atualmente, estamos 
em face de uma associação perversa entre 
criminalização e pobreza, o que agudiza ainda mais as 
manifestações da questão social no solo brasileiro. 
Nesse novo contexto, a imediata, porém perigosa, 
relação de causa e efeito, em que pobreza está 
associada à marginalidade, criminalidade e perigo. A 
partir desta constatação, a criminalidade ganha ares de 
naturalidade nos espaços periféricos e pobres da 
cidade, o que não somente é reforçada pelo público em 
geral, mas também pela mídia impressa e eletrônica ao 
veicular suas percepções acerca da violência atual. 
Não somente isto, essa percepção também é reforçada 
pelas políticas de segurança pública, uma vez que 
especialmente as ações de coerção recaem sobre os 
habitantes de periferias, em sua maioria jovens, pobres 
e negros (IAMAMOTO, 2001; WACQUANT, 2003). 
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MÉTODO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as 
manifestações da questão social no Brasil após a 
redemocratização brasileira a partir de fatos 
relacionados à política de segurança pública, às 
violações dos direitos humanos orquestradas pela 
repressão policial tanto no campo quanto nas cidades, 
aos dados relacionados à criminalidade urbana, 
especialmente aquela que afeta diretamente os jovens, 
e aos dados relacionados à população prisional 
brasileira.  

Faremos uma análise acerca das categorias 
“questão social”, do seu surgimento no século XIX até 
aos dias atuais em que seu ator principal, a classe 
trabalhadora, torna-se objeto de constante 
criminalização por parte do Estado; e “segurança 
pública” da ditadura militar até os dias atuais, trazendo 
à tona o fato de que na democracia brasileira 
permanece traços do autoritarismo de Estado comum 
na ditadura militar. 

Acerca da segurança pública, mostraremos como 
ela se desenhou no Brasil em dois momentos 
importantes de nossa história: durante a ditadura 
militar, entre 1964 e 1985, e após a redemocratização, 
de 1985 aos dias atuais. Após essa análise, faremos 
um breve esboço sobre a prevalência desse sistema 
autoritário que se manifesta nas ações da segurança 
pública cotidiana, especialmente no contexto do Estado 
Democrático de Direito após 1988, e também faremos 
uma análise da criminalização da questão social no 
nessa importante política brasileira. 

 

O OCASO DA QUESTÃO SOCIAL: DO SEU 
SURGIMENTO AO CONTEXTO NEOLIBERAL 

A expressão questão social remonta ao primeiro 
terço do século XIX para dar conta do pauperismo 
advindo da Revolução Industrial. Segundo o autor, não 
eram novidades a desigualdade entre as várias 
camadas sociais, a polarização entre riscos e pobres e 
a diferente apropriação dos bens sociais. No entanto, 
“era radicalmente nova a dinâmica da pobreza que 
então se generalizava” (NETTO, 2001, p. 42). Nesse 
momento o pauperismo crescia na razão direta em que 
aumentava a produção de riquezas.  

De acordo com o autor, a medida que a sociedade 
se mostrava capaz de produzir bens e serviços, mais 
se aumentava o contingente de membros que não 
tinham acesso a esses bens e serviços e se viam 
despossuídos das condições de vida. No entanto, 
segundo Netto, os pauperizados não se conformaram 
com a situação em que estavam submetidos e os 
protestos tomaram as mais diversas formas, o que 
configurou em uma ameaça à ordem existente. Sendo 
assim, os protestos assumiram uma perspectiva de 
aversão à ordem burguesa e, a partir disso, o 
pauperismo designou-se com questão social (NETTO, 
2001). 

Mais tarde, a partir da segunda metade do século 
XIX, a questão social perde sua estrutura histórica e 
passa a ser naturalizada, tanto pelo pensamento 
conservador laico quanto pelo pensamento 
confessional. Entre os laicos as manifestações 

imediatas da questão social (forte desigualdade, 
desemprego, fome, doenças, penúria, etc.) eram vistas 
como desdobramentos da sociedade burguesa. Eram 
características inelimináveis de toda e qualquer ordem 
social e são passíveis de uma intervenção política 
limitada capaz de amenizá-las ou reduzi-las a um 
ideário reformista. No pensamento confessional 
reconheceu-se a questão social e se apelou para 
medidas políticas que diminuam as suas 
manifestações. Porém, a sua exacerbação contrariava 
a vontade divina. O que aproxima os dois pensamentos 
é que eles gravitam em torno de um conservadorismo 
que apela para a reforma moral do homem e da 
sociedade, ou seja, a questão social se torna objeto de 
uma reforma moralizadora, uma reforma que preserva 
a propriedade dos meios de produção. Trata-se aqui de 
“combater as manifestações da ‘questão social’ sem 
tocar nos fundamentos da sociedade burguesa” 
(NETTO, 2001, p. 44). 

No entanto, o ano de 1848 se torna um divisor de 
águas, uma vez que com as revoluções, ocorre a 
passagem do proletariado de classe em si a classe 
para si. Reconhece-se que a questão social está 
associada necessariamente à sociedade burguesa e é 
“somente a supressão desta que conduz a supressão 
daquela” (NETTO, 2001, p. 44-45). 

Porém, consciência política não é o mesmo que 
compreensão teórica, sendo que esta tardaria alguns 
anos ainda para encontrar as razões históricas para o 
entendimento da questão social. É apenas com a 
publicação do primeiro volume de O Capital que a 
compreensão teórica acedeu o complexo de 
causalidades da questão social. A partir da análise 
marxiana tem-se a noção de que 

O desenvolvimento capitalista produz, 
compulsoriamente, a “questão social” – diferentes 
estágios capitalistas produzem diferentes 
manifestações da “questão social”; esta não é uma 
sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: 
sua existência e suas manifestações são 
indissociáveis da dinâmica especifica do capital 
tornado potencial social dominante. A   “questão 
social” é constitutiva do desenvolvimento do 
capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-
se o segundo (NETTO, 2001, p. 45). 

A questão social está determinada pelo traço 
histórico da relação capital-trabalho, isto é, a 
exploração. Além do mais, na análise marxiana fica 
interditado qualquer ilusão acerca do alcance das 
reformas no interior do capitalismo. Tem-se aqui o 
caráter revolucionário de tal assertiva (NETTO, 2001). 

A partir do fim da segunda guerra mundial, 
especialmente na Europa Ocidental, o capitalismo 
experimentou o que alguns denominaram de os trinta 
anos gloriosos, anos marcados por volumoso 
crescimento econômico aliado a uma melhoria nas 
condições de vida dos trabalhadores. Os marxistas, no 
entanto, insistiam em dizer, que essa melhoria nas 
condições de vida dos trabalhadores não alterava a 
essência exploradora do capitalismo. No entanto, esse 
dinamismo na economia dos trinta gloriosos parecia 
remeter ao passado a questão social e suas 
manifestações. Entretanto, na década de 1970, o 
mundo viveu o esgotamento da onda longa expansiva 
de desenvolvimento do capitalismo e, 
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consequentemente, há um ataque ideológico ao 
welfare state com o advento do neoliberalismo 
provando que o capital não tem compromisso social 
(NETTO, 2001). 

Erodiu-se o welfare state em vários países o 
capitalismo desvestiu a pele de cordeiro. A 
intelectualidade acadêmica, aquela que considera Marx 
o criador de um paradigma ultrapassado, em crise, 
atesta o surgimento de uma nova pobreza, os 
excluídos. Enfim, descobriu-se a nova questão social, 
como se a contradição entre capital e trabalho 
estivesse resolvida. Essa nova concepção da questão 
social, conforme assegura o autor, não resiste ao 
exame rigoroso na esteira do marxismo (NETTO, 
2001). 

A tese sobre a qual obtemos apoio é a de que 
inexiste uma nova questão social, mas sim a 
emergência de novas expressões dela e que elas são 
insuprimíveis sem a supressão do capital.  

A dinâmica societária especifica dessa ordem não só 
põe e repõe os corolários da exploração que a 
constitui medularmente: a cada novo estágio de seu 
desenvolvimento, ela instaura expressões sócio-
humanas diferenciadas e mais complexas, 
correspondentes à intensificação da exploração que é 
a sua razão de ser (NETTO, 2001, p. 48). 

O caminho percorrido até o momento nos permite 
chegar à fase atual do capitalismo que nos apresenta 
novas manifestações da questão social. Vivemos, na 
atualidade, um processo de expansão e domínio do 
capital e isto gera uma série de agravantes, sobretudo 
para a classe trabalhadora que, ao longo desses 
últimos 30 anos, tem perdido uma série de direitos. 
Vale lembrar que o quadro longo de recessão da 
economia, iniciado no Brasil, sobretudo nos anos 1980, 
provocou “abalos sísmicos”, sobretudo na economia da 
classe trabalhadora que viu o seu salário perder valor, 
o seu emprego ser tirado e, além do mais, a sua 
pobreza aumentada, em uma avalanche de miséria que 
recrudesce cada vez mais. 

A partir dos anos 70 há uma reconfiguração nas 
políticas sociais que agora se conformam aos 
princípios de racionalidade do capital, uma vez que 
elas são regidas pelos princípios da economia, aliás, 
elas, embora existam, estão subjacentes à economia. 
As respostas à questão social obedecem à lógica 
neoliberal, a partir das recomendações dos organismos 
internacionais.  

No Brasil, após o movimento de redemocratização, 
viveu-se a esperança de dias melhores, porém, mais 
de 20 anos após a constituinte percebe-se que os 
compromissos sociais advindos da carta magna não 
passam de letra morta e as opções políticas dos 
governantes eleitos democraticamente demonstram 
que a democracia social está longe de acontecer. Além 
do mais, fazemos menção ao agravamento da divida 
externa, o descaso com o sistema de saúde, reformas 
na previdência, corrupção na máquina do Estado, 
dentre outras coisas. 

Paripassu a este quadro agravante percebe-se o 
agravamento nas manifestações da questão social 
(desemprego, fome, pobreza, etc). As políticas sociais 
seguem a lógica dos organismos internacionais, isto é, 
se tornaram residuais e focalizadas. Vimos o país sair 

de uma ditadura e entrar em uma democracia, mas as 
práticas autoritárias ainda continuam como um 
paradigma nas relações entre Estado e sociedade 
(especialmente os pobres, pretos e favelados).  

Podemos dizer que isto caracteriza uma nova 
questão social? De forma alguma poderíamos acreditar 
em tal possibilidade. Acreditamos que tudo isto se trata 
de novidades nas manifestações imediatas, já que, 
conforme Pastorini (2007, p. 14-5), 

A “questão social” contemporânea nas sociedades 
capitalistas mantém as características de ser uma 
expressão concreta das contradições e antagonismos 
presentes nas relações entre classes, e entre estas e 
o Estado. As relações capital – trabalho, no entanto, 
não são invariáveis, como tampouco o é a forma de 
organização do capital e do trabalho: por isso, 
concordamos com a ideia de que existem novidades 
nas manifestações imediatas da “questão social”, o 
que é bem diferente de afirmar que a “questão social” 
é outra, já que isso pressuporia afirmar que a “questão 
social” anterior foi resolvida e/ou superada. 

Uma das marcas do capitalismo contemporâneo é 
naturalizar essas mudanças4 no mundo do trabalho, 
transformando-as, como querem alguns, em 
irreversíveis, inevitáveis e imutáveis. Pensadores pós-
modernos contribuem com essa visão, posto que 
apontem o capitalismo como o fim da história. 

Na raiz da atual caracterização que tem assumido 
a questão social encontram-se as políticas de governo 
que favoreceram a esfera financeira e o capital. O 
mercado financeiro e as empresas multinacionais são 
forças que capturam e enfraquecem o Estado e as 
empresas nacionais, além da sociedade. Não podemos 
nos esquecer do quanto o país se tornou vulnerável 
economicamente, já que dependente e entregue ao 
capital especulativo que tem liberdade de entrar e sair 
do país, isto sem controles, valorizando um capital que 
não fica aqui, não gera emprego, em tese, não gera 
nada para o Brasil, mas para o Capital especulativo 
internacional isto é extremamente favorável 
(IAMAMOTO, 2007). 

O capital fetiche, que se valoriza ainda mais, 
conduz, conforme diz Iamamoto, “à banalização do 
humano, à descartabilidade e indiferença perante o 
outro” (IAMAMOTO, 2007, p. 125). Dessa forma, a 
pergunta que fazemos é: onde se encontra o 
trabalhador em todo este processo? Sabemos que o 
Capital Fetiche tem o poder de escondê-lo, de 
obscurecê-lo. 

O que é obscurecido nessa nova dinâmica do 
capital é o seu avesso: o universo do trabalho – 
as classes trabalhadoras e suas lutas –, que cria 
riqueza para outros, experimentando a 
radicalização dos processos de exploração e 
expropriação. As necessidades sociais das 

                                                           
4Essas mudanças são expressão da crise que enfrenta o 

sistema capitalista internacional, consequência do 

esgotamento do modelo fordista-keynesiano que se estendeu 

até o começo dos anos 70. O processo de globalização 

financeira que caracteriza as relações internacionais 

contemporâneas vê-se reforçado com a “queda do mundo 

socialista”, que questionava a lógica do capital e atuava como 

contratendência política e ideológica (PASTORINI, 2007). 
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maiorias, a luta dos trabalhadores organizados 
pelo reconhecimento de seus direitos e suas 
refrações nas políticas públicas [...] sofrem uma 
ampla regressão na prevalência do 
neoliberalismo, em favor da economia política 
do capital. Em outros termos, tem-se o reino do 
capital fetiche na plenitude de seu 
desenvolvimento e alienação (IAMAMOTO, 
2007, p. 105). 

No Brasil, a questão é agravada por uma forte 
presença, na relação entre Estado e sociedade, de 
uma herança histórica colonial e patrimonialista, onde o 
moderno se constrói sobre o arcaico, onde as marcas 
do passado se atualizam num contexto de hegemonia 
do capital, onde permanece e se recrudesce a 
ideologia do mando e do favor, resquícios do 
coronelismo. Conforme Iamamoto (2007, p. 128), “o 
novo surge pela mediação do passado, transformando 
e recriando em novas formas os processos sociais do 
presente”. 

Marcam este tempo o desemprego estrutural e o 
aprofundamento das desigualdades sociais, o que por 
si só levanta a bandeira de uma suposta vitória do 
sistema neoliberal, restando aos indivíduos, em uma 
lógica meramente individual, a responsabilidade de se 
virarem no mercado (IAMAMOTO, 2007, p. 141). 

Não podemos nos esquecer de que está patente 
aos nossos olhos o quanto a questão social tem sido 
objeto de um processo violento de criminalização. 
Iamamoto (2001, p. 17) escreve sobre isso. 

Atualmente, a questão social passa a ser objeto de um 
violento processo de criminalização que atinge as 
classes subalternas. Recicla-se a noção de “classes 
perigosas” – não mais laboriosas –, sujeitas à 
repressão e extinção. A tendência de naturalizar a 
questão social é acompanhada da transformação de 
suas manifestações em objeto de programas 
assistências focalizados de “combate à pobreza” ou 
em expressões da violência dos pobres, cuja resposta 
é a insegurança e a repressão oficiais. Evoca o 
passado, quando era concebida como caso de polícia, 
ao invés de ser objeto de uma ação sistemática do 
Estado no atendimento às necessidades básicas da 
classe operária e outros segmentos trabalhadores. Na 
atualidade, as propostas imediatas para enfrentar a 
questão social no país atualizam a articulação 
assistência focalizada/repressão, com o reforço do 
braço coercitivo do Estado em detrimento da 
construção do consenso necessário ao regime 
democrático, o que é motivo de inquietação. 

 

POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO 
BRASIL: DESVELANDO O PASSADO PELO 
PRESENTE 

O paradigma autoritário de segurança pública viveu 
seu período de apogeu político entre os anos de 1964 e 
1985, embora a partir da segunda metade da década 
de 1970 a ditadura militar já apresentasse sinais de 
enfraquecimento. Durante da predominância desse 
paradigma o Estado justificava as suas ações de 
repressão aos movimentos de oposição política como 
sendo necessárias para o retorno à democracia e 
livramento do país da corrupção. Para que promovesse 
um consenso na sociedade ele prometeu melhorias nas 
condições de vida das classes populares (DIAS, 2010).  

A principal base ideológica do regime militar residia 
na Doutrina de Segurança Nacional, amplamente 
apoiada pelos Estados Unidos, e que tinha seu centro 
ideológico na Escola Superior de Guerra (CARVALHO, 
2011; CODATO, 2005; FREIRE, 2009; HUGGINS, 
1998). Sob o ponto de vista da ideologia de segurança 
nacional foi priorizada a defesa da ordem política e 
social. Esse amplo objetivo foi conseguido através do 
exercício autoritário do poder pelas Forças Armadas e 
pela instauração de um regime no qual o General 
Presidente tinha concentrado em suas mãos amplos 
poderes. Esse momento trágico da história brasileira foi 
duramente marcado por “supressão de direitos 
constitucionais, censura, perseguição política e 
repressão a qualquer manifestação contrária ao regime 
militar” (FREIRE, 2009, p. 50). 

A elite militar consolidou o seu poder através dos 
atos institucionais, sendo o primeiro promulgado em 
Abril de 1964. O Ato Institucional nº 1 tinha como 
objetivo principal expurgar da cena política nacional os 
subversivos e, para isso, promoveu uma “operação 
limpeza”, em que funcionários públicos ligados ao 
presidente recentemente deposto, João Goulart, foram 
demitidos e intelectuais e líderes políticos tiveram seus 
direitos civis e políticos cassados (HUGGINS, 1998). 
Essa “operação limpeza” foi levada tão a sério pelo 
primeiro General Presidente, Castello Branco, que por 
todo o país a polícia e as forças armadas realizaram 
buscas, capturas e prisões em massa. Sob o 
argumento da eliminação do inimigo interno, o Estado 
não abria mão de sua força para “dar inicio a uma série 
de perseguições que por vezes implicavam prisão e 
tortura” (ALVES apud HUGGINS, 1998, p. 144). 

Diante dessa caracterização inicial podemos 
afirmar que o conceito de segurança pública durante o 
regime militar estava ligado à figura do inimigo interno, 
corporificado na imagem do subversivo comunista, isto 
é, qualquer cidadão que se manifestasse contra o 
sistema político e econômico vigente e também 
aqueles cidadãos que não fornecessem informações 
acerca de suspeitos aos órgãos de repressão. DIAS 
(2010, p. 94) pondera que “[...] a Segurança Pública 
passou a ser considerada como instrumento de poder e 
força indispensável à garantia do Estado autoritário 
[...]”. 

Aos cidadãos, potenciais inimigos, eram 
destinados “todo o poder e força, convertidos em 
práticas de violência, de modo que eliminasse qualquer 
possibilidade de ameaça de alteração da organização 
político-social e modelo econômico vigentes” (DIAS, 
2010, p. 97). A violência empregada contra essa 
“classe perigosa5” era considerada como natural e se 

                                                           
5 O termo classe perigosa está ligado a teorias racistas 

vigentes na Europa do final do século 19, segundo as 
quais os tratamentos vis e cruéis a que eram 
submetidos os escravos negros eram justificados como 
simplesmente naturais e em virtude de possuírem uma 
índole preguiçosa e negligente. Além do mais, essas teorias 
racistas e eugenistas pregavam a superioridade branca. A 
partir do fim do século 19 e inicio do século 20 essas teorias 
ganham ressonância no Brasil, fazendo surgir no imaginário 
social urbano a crença nas classes perigosas, 
consubstanciadas aqui no estereótipo do negro, pobre, 
desempregado, vagabundo e morador dos cortiços das 
periferias urbanas. É a partir desse ideário que os primeiros 



114 
Curso de Graduação em Serviço Social 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAPES 

 

constituía em uma política de Estado, tornando-se a 
marca na ação da segurança pública de então. Em 
1969, quando da instauração do AI-5, que inaugurou 
um dos períodos mais sombrios de nossa história, a 
tortura foi transformada em prática oficial do Estado. 
Coimbra (2001, p. 219-220) afirma que 

[...] apesar da implantação em 1964 de um 
governo de força, somente a partir do AI-5 é que 
a tortura se tornou uma política oficial de 
Estado. Na verdade, diversos opositores 
políticos foram torturados naquela primeira fase 
da ditadura militar, mas eram casos pontuais. A 
vitória da chamada “linha dura”, o golpe dentro 
do golpe instituiu o terrorismo de Estado que se 
valeu sistematicamente do silenciamento e do 
extermínio de qualquer oposição ao regime. O 
AI-5 inaugurou, também o governo Médici 
(1969-1974), o período que mais se torturou em 
nosso país (COIMBRA, 2001, p. 219-220). 

Considerado um golpe dentro do golpe, o AI-5 foi o 
mais radical dos atos institucionais, aquele que mais 
atingiu a fundo os direitos civis e políticos. Sob a sua 
vigência, especialmente a partir do governo do General 
Médici, “[...] as medidas repressivas atingiram seu 
ponto culminante. Nova lei de segurança nacional foi 
introduzida, incluindo a pena de morte por fuzilamento 
[...]” (CARVALHO, 2011, p. 162). A partir do governo 
Médici se estabeleceu a censura prévia a jornais, livros, 
programações de rádio e televisão.   

Em resposta à falta de alternativas para a 
oposição, grupos de esquerda começaram a agir na 
clandestinidade e a adotar táticas militares de 
guerrilhas urbanas e rurais. Sobre esses guerrilheiros, 
a resposta do Estado militar às suas ações (sequestros 
de pessoas importantes e assaltos a bancos) era  

[...] repressão com prisões arbitrárias, tortura 
sistemática de presos, assassinatos. Opositores 
assassinados eram dados como desaparecidos 
ou mortos em acidentes de carro (CARVALHO, 
2011, p. 163). 

Importante órgão de repressão do governo, o 
Serviço Nacional de Inteligência (SNI) ganhou 
importante destaque operacional e ideológico durante a 
ditadura. Sua missão primordial era coletar e analisar 
informações pertinentes à segurança nacional e, além 

                                                                                          
governos republicanos suscitam o movimento higienista no 
Brasil, preconizando uma série de reformas das cidades com 
o fim de torná-las mais salubres, limpas e livres das imagens 
caóticas representadas pelos cortiços, localidades que, 
conforme discursos das elites urbanas, eram o berço da 
vadiagem, da imoralidade, do não-trabalho, dos vícios, da 
criminalidade e da pobreza.  Essa suspeição generalizada em 
torno dos negros, pobres e habitantes das periferias, presente 
no modus operandi dos primeiros governos republicanos no 
Brasil, se torna a essência da expressão classes perigosas, e 
resulta na dicotomização dos espaços urbanos em que, de um 
lado, se encontravam os segmentos virtuosos da sociedade, 
compostos pelos bons e trabalhadores, e, de outro, os 
segmentos que viviam os meandros do não-trabalho. Sendo 
assim, não somente nas primeiras décadas após a abolição 
da escravatura e proclamação da republica, como também na 
atualidade, verifica-se a construção de uma cultura que 
legitima a defesa de políticas de controle que, advindas de um 
ideário segregacionista e autoritário, se ancoram na noção de 
classes perigosas (OLIVEIRA, 2010; VALLADARES, 1991). 

do mais, reunir informações importantes acerca de 
assuntos subversivos. Não se constituiu somente em 
um órgão de inteligência do governo, mas também em 
uma peça essencial para o fortalecimento do Estado 
autoritário-burocrático6, quase tão importante quanto o 
executivo. Todos os serviços de repressão do governo 
estavam sob o comando do SNI que, nas palavras de 
Huggins (1998, p. 148), “[...] espionava as demais 
organizações de segurança interna do Brasil [...]”. 

A ameaça à segurança nacional era vista como 
tudo àquilo que estivesse contra o Estado e, para 
garantir a sua supremacia diante da sociedade civil, 
valia até mesmo o desrespeito aos direitos humanos 
que à época eram desrespeitados, embora o Brasil 
fosse signatário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (FREIRE, 2009). 

Como a política de segurança vigente no período 
militar deveria assegurar de todas as formas possíveis 
que o país fosse protegido de toda ameaça subversiva, 
em todo o território nacional, a sociedade foi dividida de 
uma forma maniqueísta, em que os bons eram 
considerados os verdadeiros cidadãos e os maus 
tratados como terroristas. Além do mais, houve uma 
maior especialização da estrutura repressiva então 
vigente. Foi assim que em São Paulo, no ano de 1969, 
foi instituída a “Operação Bandeirantes” (OBAN), um 
comando de defesa interna em nível estadual. A 
OBAN, segundo nos informa Coimbra (2000) foi 
financiada pelo capital norte-americano e foi composta 
por efetivos das forças armadas e das polícias federal, 
civil e militar. 

Esse destacamento foi tão eficiente no quesito 
repressão política que depois foi utilizado como modelo 
nacional para a institucionalização do DOI-CODI – 
Destacamento de Operações de Informações – Centro 
de Operações de Defesa Interna (COIMBRA, 2000; 
HUGGINS, 1998). Os DOI-CODIs, vinculados ao 
exército e com membros das polícias civil e militar, 
dispunham de comandos efetivos nas regiões militares 
do Brasil. Essa “distinta” organização foi especializada 
em coletar informações; caçar, prender e interrogar 
suspeitos; e analisar informações. Os agentes dos 
DOIs eram extremamente especializados. Os mais 
identificados com a tortura, mais frios, eram designados 
para o trabalho de tortura e eram “cuidadosamente” 
modelados pelo sistema para se tornarem instrumentos 
mais afinados com o terror. 

Soma-se, à criação de agências repressivas, a 
reestruturação da policia militar que, com o advento da 
ditadura militar, foi controlada totalmente e suas 
atividades coordenadas pelo Exército. Essa 
reestruturação da Polícia Militar, nas palavras de DIAS 
(2010), foi vitoriosa no que concerne ao afastamento 
dela da sociedade e à sua completa identificação 
prática e ideológica às forças armadas. Essa 
reestruturação, o que vai fortalecer o vinculo entre a 
polícia militar e o exército, vai representar, mais tarde, 
um obstáculo à garantia da segurança cidadã no 
contexto democrático, já que por muito tempo 
estiveram em contato com os dogmas, rituais e práticas 
militares, sob a filosofia e ensinamento da Doutrina de 
Segurança Nacional. 

                                                           
6 Cf. O’DONNELL, Guillermo. Análise do Autoritarismo 
Burocrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
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Os piores tipos de atrocidades contra os direitos 
humanos foram cometidos durante o regime militar. 
Colligan (apud HUGGINS, p. 193) diz, de forma 
exemplar, que os “[...] prisioneiros ficavam isolados de 
qualquer estímulo exterior e sofriam ataques de alta 
tecnologia sobre seus sentidos”. Esses mesmos 
prisioneiros sofriam espancamentos e choques 
elétricos, ficavam nus, eram encapuzados e não 
recebiam alimentação. Os cubículos, mais conhecidos 
como “geladeiras”, onde ficavam presos eram 
pequenos e insalubres e seus movimentos eram 
constantemente monitorados por circuito de televisão 
em suas celas (HUGGINGS, 1998).  

Está claro, dessa forma, que a violência tornou-se 
prática de Estado, sobretudo a partir da instauração do 
AI-5. A tortura e o assassinato de inimigos haviam se 
transformado em instrumentos efetivos usados pelos 
funcionários do Estado. Dada a institucionalização das 
práticas de tortura e assassinato, podemos dizer que 
essas práticas tornaram-se parte da estrutura 
hierárquica e burocratizada do Estado que não 
economizou esforços para que essa fosse a forma 
predominante de se relacionar com a sociedade. 

As práticas sociais de violência adotadas pela 
polícia, e seus órgãos especializados, atuaram de 
forma distinta para a plena efetivação da segurança 
pública, com um rigor que não se compara a outros 
momentos da história brasileira. A atuação violenta dos 
organismos repressores foi mais grave do que a 
violência em um contexto de guerra, pois ao Estado 
não cabiam limites, externos e internos, para as 
brutalidades cometidas contra os suspeitos. Aos 
suspeitos cabia a correta dose de coerção, que 
dependia do grau de inconformismo e patente do 
suspeito (DIAS, 2010). 

Prevaleceu no Brasil uma visão antidemocrática de 
Segurança Pública, sustentada por um autoritarismo 
político, consubstanciado na ditadura, mas que também 
era reforçada por um autoritarismo social que, de 
acordo com interpretação de Dias (2010, p. 85) estava 

[...] configurado como um ordenamento social 
presidido pela organização desigual do conjunto 
das relações sociais e pela hierarquia, 
caracterizada pelo não respeito às diferenças. 
Esse, por sua vez, se sustenta na naturalização 
das desigualdades, ignorando as diferenças 
sociais, ao mesmo tempo em que não 
reconhece direitos, mas sim privilégios. 

Se no campo político e social a situação se tornava 
ainda mais agravada, devido à repressão militar, no 
campo econômico o regime ditatorial tinha motivos com 
que se vangloriar. Após um período de baixo 
crescimento econômico, principalmente após o governo 
de Kubitschek, que perdurou até os primeiros anos da 
ditadura, após 1968, ano em que houve um 
recrudescimento do autoritarismo devido à instauração 
do AI-5, a economia cresceu assustadoramente, em 
níveis nunca antes visto.  

Esse crescimento7, que ocorria de forma 
simultânea com a repressão política, caracterizou o 
milagre econômico brasileiro, especialmente nos anos 
do governo Médici, que exibia esse aspecto 
contraditório: ao mesmo tempo em que reprimia, 
apresentava-se como fase de euforia econômica 
perante a população. Foi o período dos grandes 
empreendimentos (Ponte Rio-Niterói foi o exemplo 
emblemático); do lema “Brasil: ame-o ou deixe-o”, um 
recado explicito aos opositores do regime; da conquista 
do tricampeonato da seleção brasileira de futebol, 
motivo de exaltação nacional que Médici se aproveitou 
para aumentar sua popularidade, etc. (CARVALHO, 
2011).  

Ao mesmo tempo em que os direitos civis e 
políticos foram cerceados, houve uma considerável 
ampliação dos direitos sociais. Importante marco foi a 
criação, em 1966, do Instituto Nacional de Previdência 
Social, que unificou o sistema, exceto para o 
funcionalismo público que permanecia com seus 
próprios institutos, e acabou com os IAPs – Institutos 
de Aposentadorias e Pensões. A partir daquele 
momento os trabalhadores passaram a contribuir para 
a previdência com 8% dos seus salários, descontados 
mensalmente da folha de pagamento; os benefícios, 
como pensões, aposentadorias, assistência médica, 
também foram uniformizados (CARVALHO, 2011). 

Para compensar o fato de ter acabado com a 
estabilidade nos empregos, o regime militar criou, em 
1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), que funcionava como um seguro-desemprego. 
O FGTS era pago pelos empregadores e retirado pelos 
trabalhadores em caso de perda de emprego. Também 
foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH) para 
facilitar a compra da casa própria. 

O regime ditatorial brasileiro recrudesceu o 
autoritarismo, cujas bases já estavam postas na 
sociedade brasileira, tão desigual e excludente, 
especialmente para as parcelas mais pobres da 
população. Embora o golpe fosse proclamado pelos 
militares como uma revolução contra o comunismo e a 
subversão, com vistas ao retorno da democracia, o que 
se observou, na verdade, foi a imersão de todo o 
sistema político em um mar de repressão política e 
supressão de direitos civis e políticos. A estrutura 
política se sustentava nos aparatos repressivos – SNI, 
DOI-CODIs, DOPS, Esquadrões da Morte – eram 
sistematicamente utilizados contra os inimigos internos, 
aqueles que, segundo a Ideologia de Segurança 
Nacional, representavam um perigo para o contexto 
político vigente. 

Acerca dos esquadrões da morte, no Estado do 
Espírito Santo, conforme Huggins (1998), eles foram 
comandados pelo Governador escolhido pelos 
militares, Cristiano Dias Lopes Filho, e pelo seu irmão 
José Dias Lopes, Secretário de Segurança Pública que 
também exercia o cargo Chefe da Polícia Civil.  Havia 
uma preocupação inicial do governo ditatorial em 
relação aos esquadrões da morte, pois, segundo 
denúncias feitas por três membros da Policia Civil do 
Espírito Santo, quadrilhas dessa corporação não só 

                                                           
7 Esse crescimento beneficiou de maneira desigual os 
vários setores da população. O resultado final do 
milagre foi o aumento da desigualdade social. 
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estavam vendendo armas, inclusive as que roubavam, 
a compradores fora do governo, como também havia 
se envolvido em roubo de cargas e falsificação de 
documentos. A policia civil também foi denunciada por 
estar envolvida em atos de tortura e execução sumária 
de presos por ela detidos, muitas vezes enterrando 
vivas suas vitimas.  

Além do mais, constituía especial preocupação dos 
militares o fato de que estes esquadrões da morte 
poderiam não comunicar a apreensão de armas dos 
criminosos, repassando-as, na intenção de obterem 
lucros, aos subversivos, como eram definidos aqueles 
que não cooperavam com o governo militar. Sob 
constantes ameaças de morte e prisão, os três policiais 
foram forçados a retirar as denuncias feitas contra os 
irmãos Lopes. Ademais, os próprios militares deixaram 
de apoiar a demissão de José Dias Lopes e Cristiano 
Dias Lopes, pois, embora tivesse sido comprovada a 
participação dos dois no comando de uma rede de 
esquadrões da morte no Espírito Santo, as 
investigações poderiam revelar a relação dos próprios 
militares com os esquadrões da morte (HUGGINS, 
1998). 

Tão impressionante quanto a vista grossa do 
Estado em relação à existência dos esquadrões da 
morte foi a reação positiva de algumas organizações 
dos Estados Unidos que investiam na formação dos 
oficiais militares brasileiros. A OPS (Seção de 
Segurança Pública), agência de segurança da CIA 
(Agencia Central de Inteligência dos Estados Unidos) 
que treinava militares em países do terceiro mundo, 
inclusive o Brasil, e possuía Seção no Brasil, ao relatar 
os esquadrões da morte no Estado de São Paulo, 
afirmou que, após a ação destes grupos, houve um 
decréscimo no índice de criminalidade. Mais absurdas 
eram as opiniões daqueles que consideravam os 
serviços dos esquadrões como sendo de utilidade 
pública, já que contribuíam para a redução da 
criminalidade (HUGGINS, 1998). 

Os agentes dos esquadrões da morte, ao lado dos 
aparatos repressivos criados para o combate aos 
opositores políticos, faziam parte do sistema de 
segurança da ditadura e, devido às suas ações no 
combate à criminalidade, eram vistos por muitos como 
heróis nacionais. Do outro lado, aqueles que se 
colocavam contra as suas práticas eram considerados 
como inimigos do regime e defensores de bandidos. 

Não por acaso vale lembrar que essa era a visão 
do Estado acerca da segurança pública: o combate ao 
inimigo interno com o objetivo de salvaguardar a 
segurança nacional, isto é, um inimigo acima de tudo 
político, contra o qual se empregava os mais diversos 
meios de repressão, a saber: perseguição, prisão, 
tortura e morte.  

A polícia, à época, tinha um papel político 
importante, pois, deslocado de seu papel 
eminentemente ostensivo, era utilizada como força 
auxiliar e de reserva do exército que, não somente 
controlava e coordenava a sua ação, mas também 
influenciava ideologicamente as suas ações. Não 
obstante aos avanços democráticos com relação à 
política de segurança pública, podemos observar que a 
constituição de 1988 não conseguiu desfazer essa 
ligação da polícia militar com o exército.  

Se no campo econômico o país estava com taxas 
de crescimento entre as maiores do mundo à época, no 
campo político e social as violações aos direitos 
humanos eram gritantes. Políticos de influência, 
estudantes e intelectuais foram torturados, presos, 
mortos e, ainda existem aqueles que, passados mais 
de 20 anos do fim da ditadura, ainda se encontram 
“desaparecidos”. Pior do que muitos estarem 
desaparecidos é a violação, pelo Estado, do direito à 
informação de onde se encontram os corpos daqueles 
que foram mortos, mas suas mortes foram escondidas.  

Na segunda metade da década de 1970 o regime 
ditatorial começou a se desgastar. No campo 
econômico as taxas de crescimento já não eram tão 
grandes e o país sofria as duras conseqüências da 
crise mundial do petróleo. No campo político e social a 
sociedade civil começou a se articular em torno do 
retorno à democracia e especialmente no âmbito 
eleitoral, o partido de “oposição”, O Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), obteve maioria 
esmagadora nas eleições parlamentares de 1974, 
obtendo expressiva votação na maioria dos Estados 
brasileiros. O Governo Geisel permitiu à oposição o 
acesso à televisão e ela pôde falar com uma liberdade 
mais restritiva, o que não impediu que o MDB 
alcançasse maioria no Senado e crescesse o número 
de deputados na Câmara, diferentemente do partido do 
Governo que, pela primeira vez desde o inicio da 
ditadura tinha uma expressiva derrota política 
(CARVALHO, 2011). 

Essa derrota fez com que o governo fechasse o 
congresso, convocasse eleições indiretas para 
Governadores em 1978, elegesse de forma indireta um 
terço dos senadores e limitasse a propaganda eleitoral. 
Mas essas medidas para salvar a ditadura não 
impediram que o Congresso votasse o fim do AI-5, o 
fim da censura e o restabelecimento do habeas corpus 

para crimes políticos. O governo ainda tornou mais 
amena a Lei de Segurança Nacional, o que permitiu a 
volta para o Brasil de exilados políticos. Em 1979, no 
governo Figueiredo, o congresso votou a lei de anistia, 
o que possibilitou anistia aos acusados de crime contra 
a segurança nacional. No entanto, tal lei foi ambígua, 
uma vez que concedeu anistia também àqueles 
agentes que, em nome da segurança nacional, 
prenderam, torturaram e mataram. Além do mais, tal lei 
não previa a volta aos quartéis daqueles militares 
cassados e reformados compulsoriamente. Todavia, 
um dos pontos positivos, o que fez aquecer ainda mais 
as lutas políticas, foi a devolução dos direitos políticos 
a quem os havia perdido (CARVALHO, 2011).  

 A década de 1980, que já vivia ares políticos mais 
favoráveis, foi ainda mais expressiva com relação à 
mobilização da sociedade civil, pois o seu movimento 
ganhava as ruas, mídia e apoio da intelectualidade e 
classe artística. Conquanto a Emenda Dante de 
Oliveira tenha sido rejeitada pelo governo em 1984, as 
bases para o retorno à democracia estavam postas e, 
enfim, uma nova constituição foi promulgada em 1988, 
uma nova eleição foi realizada em 1989 e o primeiro 
governo civil foi eleito pela população brasileira, algo 
que não acontecia desde 1960 (CARVALHO, 2011; 
CODATO, 2005).  

Vale ressaltar, no entanto, algumas questões 
acerca de nosso processo de transição para a 
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democracia que influenciaram de forma significativa a 
política de segurança pública no Estado Democrático 
de Direito. Primeiro, embora tenha havido uma ampla 
mobilização da sociedade civil em torno do processo de 
transição, ela foi conduzida pelos militares. De qualquer 
forma a influência da sociedade civil se deu mais no 
ritmo dos acontecimentos do que no curso das 
importantes reformas políticas realizadas. Segundo, o 
processo de transição teve sua natureza, andamento e 
objetivos determinados pelos militares que, desejosos 
de uma não inserção política da sociedade civil, não 
permitiram uma ampla participação desse importante 
setor. Por último, esse processo de transição foi uma 
necessidade dos próprios militares em resolverem seus 
problemas internos e não uma súbita conversão 
democrática (CODATO, 2005). Essas questões são 
importantes para se entender o processo de 
continuidade autoritária dentro da política de segurança 
pública no Brasil contemporâneo. 

Após o término da ditadura militar, a assembleia 
nacional constituinte foi convocada, o que resultou na 
promulgação da constituição de 1988, que, conforme 
pensa José Murilo de Carvalho, em sua importante 
obra “Cidadania no Brasil: o longo caminho”, afirma ser 
ela a mais liberal e democrática que o Brasil já teve, 
merecendo, por isto, ser chamada de Constituição 
Cidadã. 

Nela há importantes capítulos que demarcam o 
importante passo que o país deu rumo à construção de 
uma nação mais digna, igualitária e cidadã. O que não 
dizer dos direitos sociais, políticos e civis nela 
contemplados? A partir da constituição de 1988, 
ninguém poderá ser submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante; é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; é inviolável 
o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial; é plena a 
liberdade de associação para fins lícitos; além de, nas 
suas relações internacionais, o Brasil reger-se pelo 
principio da prevalência dos direitos humanos (BRASIL, 
1988). 

Foi sem dúvida um importante momento da história 
brasileira, uma vez que marcou um importante 
momento para a política de segurança pública 
brasileira, que foi inserida na constituição federal, 
merecendo, inclusive, um capítulo que dela tratasse. 
No artigo 144, que trata da segurança pública, ela é 
tratada como um dever, direito e responsabilidade 
todos, além de ser exercida para preservação da 
ordem pública e da incolumidade (proteção) das 
pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, 
Policia Rodoviária Federal, Policia Ferroviária Federal, 
Policias Civis, Policias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares (BRASIL, 1988). 

Importante frisar que a constituição promulgada 
apresenta uma diferenciação entre os órgãos que 
salvaguardam a segurança pública dos que 
salvaguardam a segurança nacional. Para fins de 
segurança nacional o artigo 142 afirma ser esta a 
função das Forças armadas (Exército, Marinha e 
Aeronáutica), além de também serem responsáveis 

pela soberania nacional, defesa da Pátria e garantia 
dos poderes constitucionais (BRASIL, 1988). 

Há, dessa forma, um importante ponto de ruptura 
com o recente passado autoritário, sobretudo quando 
se diferencia segurança pública de segurança nacional, 
na tentativa de romper com o paradigma militar nas 
atividades de policiamento ostensivo. Essa separação 
de papéis na constituição é importante para demarcar 
as funções da Segurança Pública e da Segurança 
Nacional, onde a primeira é voltada à manifestação da 
violência legítima no âmbito interno, enquanto que a 
segunda refere-se a ameaças externas à soberania 
nacional e defesa do território. Vale lembrar que entre 
os anos de 1964 e 1985, a diferença entre segurança 
pública e segurança nacional inexistia, em que a 
primeira estava voltada para o combate ao inimigo 
interno enquadrado na ideologia de segurança 
nacional. 

A constituição de 1988 aprofundou os princípios de 
descentralização administrativa, o que deu aos Estados 
e municípios maior autonomia para o direcionamento 
de suas políticas setoriais. Dessa forma, a política de 
segurança pública passa para a gestão administrativa 
do Estado, pois é no âmbito desse ente que se 
encontra a responsabilidade pelas polícias civil e 
militar. No entanto, Freire (2009) faz uma considerável 
crítica a essa descentralização administrativa, já que 
impede uma política de abrangência nacional, o que 
representa um prejuízo no combate à criminalidade e 
violência, pois a manifestação desses fenômenos 
extrapola os limites e fronteiras estaduais. 

Cabe demarcar a criação da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (SENASP) em 1997, cuja função 
primordial é assessorar o Ministro da Justiça na 
definição e implementação da política de segurança 
pública em âmbito nacional e, além do mais, 
acompanhar sistematicamente, em todo o território 
nacional, as atividades dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública. Essa importante secretaria 
começou a atuar tendo em vista a articulação das 
unidades federativas, com vistas à estrutura de um 
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) que, 
inspirado no sistema único desenvolvido no âmbito das 
políticas de saúde, o SUS, não busca unificação, já que 
reconhece a autonomia dos Estados na implementação 
da política, mas sim a integração das ações. Os eixos 
do SUSP são: 1) Gestão unificada da informação; 2) 
Gestão do sistema de segurança; 3) Formação a 
aperfeiçoamento de policiais; 4) Valorização das 
perícias; 5) Prevenção; e 6) Ouvidorias independentes 
e corregedorias unificadas.  

Todas essas importantes ações demarcam a 
existência de um novo paradigma para a segurança 
pública, isto é, uma política que seja mais voltada para 
o aprofundamento da democracia e promoção da 
cidadania, ou seja, uma segurança pública cidadã. A 
perspectiva de Segurança Pública, a partir dessas 
mudanças, desloca a prevenção e o controle da 
violência das Forçar Armadas para as instituições 
policiais. FREIRE (2009, p. 52), acerca disso, informa 
que 

[...] no paradigma da Segurança Pública, cabe 
primordialmente às instituições policiais a 
responsabilidade pelo controle e prevenção da 
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violência. No entanto, enquanto na perspectiva 
de Segurança Nacional a violência era 
representada como as ameaças aos interesses 
nacionais, no arcabouço da segurança pública 
esta é caracterizada como ameaça à integridade 
das pessoas e do patrimônio. 

A partir de meados da década de 90 começou-se a 
pensar em uma segurança pública cidadã, onde a 
violência é vista como aqueles fatores que impedem o 
pleno gozo da cidadania. Permanece a proteção à 
pessoa e ao patrimônio, porém, avança-se rumo à 
proteção plena da cidadania. Já no novo século ocorre 
uma aproximação de fato com uma política de 
segurança cidadã que mais recentemente se 
materializou no Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (PRONASCI), o que demonstra 
o desejo por uma política cujo foco seja o cidadão. 

A perspectiva de segurança cidadã, de acordo com 
as palavras de Freire (2009), defende uma abordagem 
multidisciplinar, para fazer frente à natureza multicausal 
da violência, em que políticas públicas setoriais são 
implementadas de forma integrada, com vistas à 
prevenção à violência. Nesse sentido, não se busca 
somente a ação das forças policiais, mas se reserva 
espaço de atuação para as mais diversas políticas 
setoriais, como educação, saúde, esporte, cultura, 
dentre outras. 

Embora sejam significativos esses avanços, vale 
perguntar mais uma vez se a política de segurança 
pública no Brasil contemporâneo representa a 
construção de um novo paradigma ou aponta para uma 
continuidade autoritária. Percebe-se a existência de um 
novo paradigma político, cujas bases se encontram nas 
ações da política de segurança pública. No entanto, os 
casos de violência ilegal, tanto por parte da polícia, 
quanto pelos grupos de extermínio ligados a ela, 
apontam para uma continuidade autoritária, mesmo 
após a transição do autoritarismo para a democracia. 
Essa reflexão, porém, precisa ser um pouco mais 
aprofundada. Cardia (1999, p. 10) certifica o seguinte: 

Um dos principais paradoxos das transições, 
decisivo para a consolidação democrática é a 
sobrevivência de práticas autoritárias. Em tese 
as transições representam oportunidades para 
mudanças e para rupturas que permitam a 
emergência (ou retomada) de padrões de 
relacionamento e de controle, mais condizentes 
com a democracia. A continuidade autoritária se 
evidencia pela persistência de práticas que 
impedem mudanças profundas nos processos 
de decisão e na amplitude e profundidade da 
proteção legal vivida pelos cidadãos. Proteção 
essa contra violências por parte de agentes do 
Estado ou de outros cidadãos. 

Pinheiro (2000) afirma que quando as sociedades 
latino-americanas passaram por processo de 
transições de ditaduras para governos civis, as práticas 
autoritárias não foram afetadas por importantes 
mudanças políticas. Sob a democracia, afirma o autor, 
prevalece um sistema autoritário que se manifesta nas 
ações do aparelho estatal de controle da violência e do 
crime. 

Ainda acerca do processo de transição, Cardia 
(1999) afirma que ela foi uma transição pela cúpula. 

Não houve uma transição imposta pela oposição ou por 
ruptura, não ocorreu o colapso completo do regime 
autoritário e, por fim, as massas ou seus 
representantes foram totalmente alijados das 
negociações políticas em torno da transição. Essa 
ausência da sociedade civil é caracterizada, em geral, 
como o medo das elites ao que é chamado de “horror 
das elites à presença das massas”, temerosas de que 
tal participação levasse a sua destruição. 

Essa transição, em que as elites fizeram valer toda 
a sua agenda política, impede uma clara definição 
entre perdedores e vencedores, de quem era a favor ou 
contra a democracia. Percebe-se que os políticos 
autoritários, especialmente aqueles ligados à 
permanência de prerrogativas militares, ao invés de 
derrotados entraram na transição fortalecidos, 
controlando recursos importantes, por exemplo, os 
militares ainda exercem um controle parcial sobre as 
policias militares. 

Nóbrega Jr. (2010), acerca da permanência de 
prerrogativas militares na política de segurança pública, 
sugere que no processo de redemocratização, deveria 
ter ocorrido um importante processo de 
desmilitarização do seu aparato de segurança do 
Estado, em que haveria uma nítida e real separação 
das funções militares e civis, fazendo com que a polícia 
fosse responsável pela ordem interna, enquanto os 
militares responsáveis pelos problemas externos. 
Entretanto, a Constituição de 1988 manteve inalterada 
a prerrogativa militar de intervir em assuntos internos, 
limitando o controle civil sobre os militares brasileiros. 

Essas prerrogativas militares permaneceram quase 
que inalteradas muito pelo esforço das Forças Armadas 
que, à época da constituinte, fizerem lobby para que as 
cláusulas relacionadas às Forças Armadas, policiais 
militares estaduais e o sistema de segurança pública 
não sofressem modificações consideráveis. Esse lobby 
militar teve como resultado principal uma constituição 
com fortes prerrogativas que favoreceram os militares. 
O artigo 142 da Constituição Federal afirma que: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, 
pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988).  

Reforça-se o caráter ambíguo desse artigo que, ao 
destinar às forças armadas a defesa da lei e da ordem 
internas, também lhe outorga o poder de a qualquer 
momento interferir em assuntos de segurança interna. 
Sabe-se o quanto a intervenção militar em questões de 
segurança pública tem sido cara à consolidação 
democrática, que o diga o exemplo perverso da 
Operação Rio, ocorrida no Estado do Rio de Janeiro no 
início da década de 90, quando as Forças Armadas 
foram convocadas pelo Governo daquele Estado para 
interferir nos assuntos de segurança interna. Os 
resultados foram os mais perversos, com destaque 
para as invasões em domicílios nas periferias, além de 
torturas e mortes cometidas por militares contra jovens, 
negros e pobres. 
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Além do mais, as polícias militares permanecem 
como forças auxiliares e reserva do exército, assim 
como na ditadura militar. Dessa forma, há uma 
confusão quanto à função da polícia que, de um lado, 
está vinculada ao executivo estadual e é responsável 
pelo policiamento ostensivo, mas, de outro, está 
vinculada ao exército, pois ainda é sua força auxiliar e 
reserva. Essa prerrogativa militar contribui para o 
fortalecimento de uma continuidade autoritária. Acerca 
desse assunto Carvalho (2011, p. 230) diz: 

A constituição de 1988 apenas tirou do exército 
o controle direto das polícias militares, 
transferindo-o para os governadores dos 
estados. Elas permaneceram como forças 
auxiliares e reservas do exército e mantiveram 
as características militares. Tornaram-se 
novamente pequenos exércitos que às vezes 
escapam ao controle dos governadores.   

O soldado da policia continua sendo treinado 
dentro do espírito militar, cujo preparo se insere dentro 
da lógica de destruição do potencial inimigo e não da 
proteção do cidadão. A permanência do controle do 
exército em um assunto eminentemente civil demonstra 
a permanência de um Estado mais preocupado com a 
sua defesa do que com a segurança do cidadão 
(CARVALHO, 2011; NÓBREGA JR, 2010). 

DESCAMINHOS NA SEGURANÇA 
PÚBLICA BRASILEIRA E A CRIMINALIZAÇÃO 
DA QUESTÃO SOCIAL 

Não obstante a todos os avanços democráticos no 
Brasil, Cárdia (1999) nos assegura que há sérios 
obstáculos a serem superados pelo Estado 
Democrático de Direito no Brasil, onde por vezes os 
elementos autoritários tem se sobressaído aos 
componentes democráticos. O processo de tomada de 
decisões, as práticas de poder e negociação e a 
divisão de poder dentro do país e da sociedade 
permanecem os mesmos do regime autoritário. As 
importantes decisões e o processo político que daí 
resulta ainda estão limitados nas mãos de poucos, em 
detrimento dos muitos que sofrem as consequências 
das decisões arbitrárias dos poucos. As desigualdades 
econômicas ainda resultam em desigualdades políticas 
e sociais graves. Elementos autoritários ainda são 
percebidos nas relações dos cidadãos comuns com o 
judiciário, com a polícia e com o Estado. Dificuldade em 
reformar, desmantelar ou transformar as instituições de 
segurança pública de modo a adequá-las ao Estado 
democrático de direito. 

Nóbrega Jr. (2010) garante que vivenciamos um 
regime político caracterizado por um hibridismo 
institucional, ora apresentando características 
avançadas de democracia (política), ora apresentando 
características visivelmente autoritárias, o que ele 
chama de um regime político semidemocrático.  

Após a década de 90, quando a ação policial 
redireciona-se, quase que exclusivamente, para o 
combate à criminalidade, os constantes abusos 
perpetrados àqueles que se encontravam sob o signo 
da suspeita roubam à cena nos espaços urbanos e 
rurais. São casos emblemáticos as 111 mortes na Casa 
de Detenção de São Paulo, quando da ação da PM 
paulista para reprimir a rebelião de presos em 1992. 

Somam-se a São Paulo as Chacinas da Candelária e 
Vigário Geral no Rio de Janeiro em 1993, 
acontecimentos que, em conjunto, vitimaram quase 30 
pessoas de forma indiscriminada. Em 17 de Abril de 
1996, 19 trabalhadores rurais sem terra foram 
assassinados numa operação realizada pela Polícia 
Militar em Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará.  

Os massacres do Carandiru, da Candelária, do 
Vigário Geral, de Corumbiara e do Eldorado dos 
Carajás, tiveram em comum não somente o 
constrangimento internacional causado pelo 
acontecimento dos episódios. Também foi comum a 
participação dos agentes do Estado, supostamente 
aqueles encarregados de fazer valer os estatutos legais 
e a Constituição Federal (BELLI, 2004). 

O ano de 1992 está marcado na história brasileira, 
devido à tragédia orquestrada pela policia militar de 
São Paulo, quando, para reprimir a manifestação dos 
presos na Casa de Detenção, matou 111 presos. 
Segundo Belli (2004), constatou-se que muitos foram 
mortos com tiros de metralhadora enquanto estavam 
deitados ou sentados com as mãos na cabeça.  

Em 1993, outro caso emblemático ocorreu. Em 
comum a ação policial, mas agora contra crianças que 
dormiam do lado de fora da Igreja da Candelária no Rio 
de Janeiro, o qual resultou na morte instantânea de 
quatro crianças e ferindo outras quatro. Tempos depois 
se descobriu, através de depoimentos de testemunhas, 
que a desculpa para aquelas execuções foi a de 
eliminar elementos incômodos para comerciantes do 
centro da cidade do Rio de Janeiro (BELLI, 2004). 
Queremos lembrar que 1993 foi o terceiro ano de 
vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
que a ação policial na Candelária desrespeitou pelo 
menos dois artigos do referido estatuto: primeiramente, 
o artigo 5º, onde está preconizado que nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, sendo os agentes da violação 
dos direitos da infância e juventude punidos por ação 
ou omissão; por fim, o artigo nº 18, que atribui a todos 
o dever de velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor (BRASIL, 1990). 

Ainda no ano de 1993, em Vigário Geral no Rio de 
Janeiro, 21 pessoas foram mortas por mais de trinta 
homens encapuzados que invadiram a favela atirando 
indiscriminadamente. “Entre os mortos estavam sete 
homens que jogavam carta em um bar e oito membros 
de uma mesma família” (BELLI, 2004, p. 12). Os que 
cometeram esse atentado à vida dos moradores 
daquela favela alegaram que o ataque foi uma 
represália a morte de quatro policiais por traficantes de 
droga que tinham base naquela localidade.  

Esses três casos além de terem em comum a 
ilegalidade e o arbítrio dos agentes que deveriam 
garantir a segurança publica nos moldes 
constitucionais, também têm em comum o fato de que 
as vítimas das atrocidades de certa forma estavam em 
uma condição de vulnerabilidade perante a ação 
policial. É fato, nessas três ações, a ação 
indiscriminada de um Estado que arroga para si toda a 
força e defesa diante de um “inimigo” que sequer tem 
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condições técnicas de se defender. Além do mais, o 
perfil social das vítimas, nos três casos, é igual, isto é, 
são todos pobres, excluídos e marginalizados nas 
cidades. 

Os anos de 1995 e 1996 repercutiram no cenário 
nacional devido à violência policial no campo. Entre 
aqueles anos ocorreram dois massacres de 
trabalhadores rurais sem terra pela policia militar nos 
Estado de Rondônia e Pará. No primeiro, a polícia 
militar matou nove trabalhadores rurais sem terra na 
Fazenda Corumbiara, em Rondônia, durante uma ação 
motivada por mandados de reintegração de posse. No 
segundo, em Eldorado dos Carajás no Pará, dezenove 
trabalhadores rurais sem terra foram executados 
durante uma operação de desobstrução da Rodovia 
estadual PA-150. Os dois casos demonstram: a) a ação 
de Estado contra as parcelas mais pobres e 
marginalizadas da população que lutam pela reforma 
agrária e a favor dos grandes proprietários rurais; e b) a 
intervenção de uma policia que atira primeiro e 
pergunta depois, isto é, se elas sobreviveram para 
responder a pergunta, se ela existir. Nos dois casos, 
constatou-se que a ação brutal da policia se deu antes 
que se esgotassem todas as negociações e também 
evidências de pessoas executadas quando já estavam 
rendidas e também torturadas (BELLI, 2004). 

Consoante a essas violações dos direitos humanos 
pelos agentes do Estado, é considerável o incremento 
nos índices de violência provocados por homicídios e 
outras violências, que corresponde ao somatório das 
categorias homicídios e lesões provocadas por outras 
pessoas e outras violências, que inclui mortes violentas 
derivadas de lesões, por armas de fogo, por explosivos 
ou por meios ignorados, sem especificação se foi 
acidental ou intencional. Esses Dados, disponibilizados 
no Mapa da Violência (WAISELFIZ, 1998), 
comprovaram o incremento das taxas de homicídios e 
outras violências, sobretudo aqueles que acometeram 
a faixa etária entre 15 e 24 anos que, no ano de 1996, 
do total de óbitos no Brasil (48.707 pessoas), 15.228 
eram jovens, ou seja, 35,1% do quantitativo total. 
Percebe-se, dessa forma, que a faixa etária que 
compreende o fim da adolescência e entrada na 
maioridade se constitui de pessoas que, não somente 
estão vulneráveis às violações dos direitos humanos 
pelos agentes do Estado, mas também pela 
criminalidade urbana. 

Esses são exemplos que ganharam bastante 
notoriedade no seio da mídia e da sociedade civil e até 
hoje, no novo século, suscitam debates acerca da ação 
policial, especialmente no que se refere à brutalidade e 
ao uso constante e abusivo da força fatal, 
principalmente contra as populações pobres, negras, 
marginalizadas e habitantes das periferias. Mas não 
somente as populações das cidades estão 
desprotegidas. O massacre de Eldorado dos Carajás 
no Pará revela a face oculta e perversa da luta por 
terras no campo e a ação arbitrária do Estado que não 
somente faz vistas grossas à necessidade de reforma 
agrária, mas também garante a posse de terras para os 
grandes proprietários e, consequentemente, criminaliza 
o movimento legítimo dos trabalhadores rurais sem-
terra (MST).  

Podemos trazer à tona também o caso do Rio de 
Janeiro que, em outubro de 1994, colocou em prática a 

Operação Rio I, um convênio assinado entre o Estado 
e o governo federal que resultou na presença ostensiva 
das forças armadas em favelas e bairros pobres 
cariocas, locais que, segundo visões da época, eram 
percebidos como perigosos e degenerados. Para que 
esse convênio se efetivasse e obtivesse sucesso e 
consenso, produziu-se por parte do governo e dos 
meios de comunicação de massa uma espécie de 
subjetividade, cujo objetivo era convencer as pessoas 
acerca da importância e necessidade de um 
policiamento mais intensivo feito por instituições 
competentes em fazer isso: as Forças Armadas, em 
especial o Exército (COIMBRA, 2001). 

Tal foi o estado de guerra suscitado pelo governo 
carioca, que se fez necessário a celebração de um 
contrato entre o Governo Carioca e o Governo Federal, 
para que o exército saísse às ruas, invadisse os 
lugares de toda a pobreza e criminalidade, para que a 
segurança e a paz fossem restabelecidas. Essa 
importante missão de paz e segurança só poderia ter 
seu sucesso garantido se de fato houvesse a 
intervenção daqueles que, segundo discurso oficial à 
época, eram mais capacitados, tanto técnica quanto 
instrumentalmente, ou seja, o exército. Em nome da 
manutenção de um Estado onde todos estivessem 
seguros e da integridade nacional, e para o 
restabelecimento da ordem “a criminalidade do Rio tem 
que ser combatida pela inteligência decente” 
(COIMBRA, 2001, p. 158), foi o que afirmaram as 
autoridades à época. 

Em novembro de 1994 o exército, em conjunto com 
as polícias militares e civis, agiu em muitas 
comunidades periféricas do Rio de Janeiro e o saldo, 
conforme assegura Cecília Coimbra (2001, p. 161), foi: 

Centenas de pessoas [...] presas 
arbitrariamente, várias torturadas e mesmo 
seqüestradas, milhares de casas invadidas, os 
mais variados roubos perpetrados, escolas, 
igrejas e centros comunitários utilizados para 
operações militares e transformados em centros 
de triagem e torturas. Toques de recolher 
vigoravam em quase todos os locais e morros 
invadidos, num flagrante desrespeito ao direito 
de ir e vir. A imprensa desrespeitada e mesmo 
impedida no seu direito de noticiar [...]. 

Entretanto, toda essa conjuntura de violações dos 
direitos humanos foi dissimulada pelo discurso de uma 
guerra vitoriosa contra o tráfico, que pretende, em 
nome da segurança nacional e carioca, recuperar o 
domínio daquelas áreas sob o domínio de traficantes. A 
população do Estado, aquela que forneceu o consenso 
favorável à intervenção federal, aplaudiu de pé as 
arbitrariedades cometidas em nome da guerra contra a 
violência, enquanto que de outra parte surgiam 
opiniões contrárias às ações do exército nos morros e 
favelas cariocas. Nesse “estado de guerra” crianças 
eram revistadas e agredidas, casas eram invadidas 
sem mandato judicial, pessoas até mesmo com seus 
documentos pessoais eram presas arbitrariamente, 
moradores de zonas perigosas se tornaram presos 
clandestinos, levados para locais também clandestinos, 
etc. (COIMBRA, 2001). 

Mas essa operação obteve sucesso também pelo 
fato de, a partir da década de 90, serem produzidos 



121 
Curso de Graduação em Serviço Social 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAPES 

 

mitos, dentre os quais três são destacados por Cecília 
Coimbra: o mito que diz estar em curso nas metrópoles 
brasileiras uma guerra civil; o mito que fala da 
incorruptibilidade das Forças Armadas; e a 
banalização/naturalização da tortura e do 
desaparecimento.  

O mito que produz uma guerra civil perpassa vários 
momentos da história brasileira, mas o mais 
emblemático se dá no período da ditadura militar. Não 
nos surpreende esse mito ter se feito presente no Rio 
de Janeiro na década de 90 e sempre ganhar força nas 
cidades brasileiras nessa segunda década do século 
21. Coimbra (2001, p. 185), acerca desse mito, diz: 

Hoje – da mesma forma que outras estratégias 
bastante comuns durante a ditadura [...] – 
também vem sendo utilizada a mesma 
expressão: “guerra civil”. Ela justificaria, pois o 
uso abusivo e violento das “medidas de 
exceção” que devem ser necessariamente 
adotadas já que não estamos vivendo em um 
período “normal” de nossa história. 

Essa crença de que vivemos em uma constante 
guerra civil toma o imaginário social, especialmente das 
classes média e alta dos grandes centros urbanos que, 
amedrontadas pela midiatização da violência, apelam 
para o discurso da lei e da ordem, pedindo mais 
proteção, mais policia nas ruas, maior repressão sobre 
os criminosos, penas mais severas, inclusive a mais 
severa delas: a pena de morte. Para protegerem-se, os 
ricos amedrontados trancam-se em grandes 
condomínios fechados, com muros altos, câmeras de 
monitoramento por todo lado e guardas de empresas 
de segurança privada, o que oferece uma aparente 
sensação de segurança, mas alimenta financeiramente 
as empresas de segurança8.  

A década de 90, como podemos perceber a partir 
dos fatos que mencionamos anteriormente, fez 
ressurgir outra ideologia de segurança nacional, mais 
afinada com os ditames neoliberais vigentes em escala 
mundial, em que os inimigos internos do regime são 
assim tratados não por serem opositores políticos, mas 
por se constituírem nos segmentos mais excluídos da 
sociedade. Esses novos inimigos internos são todos 
aqueles que “os mantenedores da ordem consideram 
‘suspeitos’ e que devem, portanto, ser vigiados e, se 
necessário, eliminados” (COIMBRA, 2000, p. 16). 
Nessa nova ordem mundial, onde aspectos do regime 
militar brasileiro são superados, alguns outros 
elementos autoritários permanecem sendo utilizados, 
mesmo que sob novas roupagens. 

Ressurge de forma mais moderna, mas 
conservando elementos rudimentares do início do 
século XX, uma nova espécie de política de limpeza 
social dos espaços urbanos, contaminados pelos 
enfermos sociais percebidos como potencialmente 
perigosos e ameaçadores. Coimbra (2000) afirma que 
a modernidade exige cidades limpas, onde a miséria 
deve ser eliminada, não por sua superação, mas pelo 
extermínio daqueles que incomodam as elites. Produz-
se, dessa forma, a naturalização da relação entre 

                                                           
8 Cf. CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Cidade de 
muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. 

São Paulo: Ed. 34/EDUSP, 2000. 

pobreza e marginalidade, criminalidade e perigo. 
Contribuem para essa naturalização não somente a 
mídia impressa e eletrônica, mas também os agentes 
da segurança pública aos direcionarem as suas ações 
para os segmentos sociais que se inserem na relação 
entre pobreza e criminalidade. 

Outra questão suscitada por Coimbra (2000) tem 
relação com a violência policial e a dificuldade 
encontrada para o julgamento dos crimes cometidos 
por membros dessa corporação. Não obstante os 
crimes dolosos cometidos por policiais militares sejam 
julgados pela justiça comum, ainda não pudemos 
superar a visão militarizada da segurança pública. 

Perdura em muitos países, e o Brasil não é uma 
exceção, a “política do atirar primeiro e perguntar 
depois”, isto é, se o “meliante” sobreviver para 
responder a tal pergunta. Na América Latina, 
especialmente, tem ocorrido execuções sumárias de 
suspeitos e criminosos, das quais se sobressai o abuso 
da força policial, justificada como uma forma eficiente 
de controlar o crime em bairros pobres. Volta-se aqui a 
aquela velha associação entre pobreza e criminalidade 
(PINHEIRO, 2000).  

Acerca da população carcerária em nosso país, 
apesar das violações dos direitos humanos contra os 
presos, ela tende a ser incrementada cada vez mais. 
No que se refere à criminalização do pobre, negro e 
jovem – justamente a população inserida dentro das 
classes perigosas para o capital – que se manifesta 
pelo encarceramento, dados do Ministério da Justiça 
para Dezembro de 2010 são bastante elucidativos. 
Naquele mês havia, no Brasil, uma população prisional 
estimada em 496.251 presos, que correspondia a uma 
quantidade de 259,17 presos por 100.000 habitantes. 
Desse quantitativo populacional encarcerado no Brasil, 
252.796 eram negros ou pardos, 238.217 estavam 
inseridos na faixa etária entre 18 e 29 anos e 302.225 
deles sequer haviam concluído os ensinos fundamental 
e médio (INFOPEN, 2010).  A título de ilustração, em 
2000, no Brasil, havia uma população carcerária total 
de 232.755 presos (INFOPEN, 2000). Isto quer dizer 
que no intervalo de 10 anos a população carcerária 
aumentou o dobro em nosso país, revelando a opção 
de nossos governantes em criminalizar a violência, 
punindo, prendendo e até matando um segmento 
específico de nossa população: o jovem, pardo e 
negro, com baixa escolaridade e morador de periferia. 

Acerca do Espírito Santo, em Dezembro de 2010, a 
população prisional estava estimada em 10.803, o que 
correspondia a uma quantidade de 309,79 presos por 
100.00 habitantes. Havia na população carcerária 
7.596 negros ou pardos contra 2.042 brancos, ou seja, 
para cada preso branco havia 3,71 presos negros. Do 
total de presos havia 6.260 inseridos na faixa etária 
entre 18 e 29 anos e 7.473 sequer haviam concluído os 
ensinos fundamental e médio (INFOPEN, 2010). 

Poderíamos trazer inúmeros fatos entre 1989 e 
2015, porém o espaço não nos permite. Entretanto, os 
fatos elencados até o momento deixam claro para nós 
que, além de permanecer um caldo autoritário na 
democracia brasileira, há uma constante criminalização 
da questão social, em que há uma associação perversa 
entre pobreza e sistema penitenciário, violência policial 
e criminalidade urbana. 
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Os casos emblemáticos da Candelária e Vigário 
Geral, do Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos 
Carajás, a Operação Rio, as Masmorras do Hartung, o 
incremento da população carcerária, demonstram que 
há uma agudização das manifestações da questão 
social no Brasil. Esses casos trazem à tona o descaso 
que o Estado brasileiro demonstra contra a criança e o 
adolescente, a repressão contra os moradores de 
periferia, a violência contra os presos e a não 
realização de uma reforma agrária. Esses casos 
mostram a opção do Estado em resolver o conflito da 
criança e do adolescente, do jovem pobre e negro dos 
espaços urbanos e da população do campo, não pela 
superação do conflito, mas pela eliminação do mesmo. 
Daí que defendemos a tese de que há um intenso 
processo de criminalização da questão social no Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

O passado não está morto, nem passado é ainda 
(DIMENSTEIN, 1996). Essa frase é bastante 
elucidativa, pois no contexto do Estado democrático de 
direito as ações de repressão policial nos levam a 
questionar se o autoritarismo de Estado de fato deixou 
de existir após a redemocratização. Se antes a 
repressão policial era direcionada para o inimigo 
político, hoje o inimigo é o civil marcado por um 
estigma de cor, idade, status social, vínculo 
empregatício e localidade. Isto quer dizer que o preso, 
o reprimido pelas ações policiais nas cidades e no 
campo são, em sua maioria, homens em sua maioria, 
jovens, pobres, negros, moradores de periferia, com 
baixa escolaridade, desempregados ou empregados 
precariamente. 

O braço penal, a nova face do Estado, cumpre com 
louvor a missão de controlar a classe trabalhadora 
aquela que, historicamente, tem sido alijada de seus 
direitos mais essenciais (trabalho, salário, saúde, 
alimentação, transporte, moradia, etc.). Se a questão 
social em seus primórdios se manifestava pelos 
antagonismos entre as classes burguesa e 
trabalhadora, atualmente esse antagonismo 
permanece, somando-se a isto o processo de 
criminalização da questão social expresso no 
encarceramento de jovens entre 18 e 29 anos, e na 
mortalidade destes pela violência policial e pela 
criminalidade urbana.  

A princípio podemos pensar que esses jovens 
entre 18 e 29 anos constituem-se em trabalhadores 
improdutivos para o capital, já que, por estarem presos, 
não produzem diretamente a mais-valia para o sistema 
capitalista (BRAS; NETTO, 2011). Todavia, essa 
massa de trabalhadores presa gera uma mais-valia 
apropriada pelas empresas privadas de construção de 
novas vagas e administração dos presídios. O tudo 
penal se transformou em uma indústria altamente 
lucrativa (WACQUANT, 2003). 

Podemos enfim concluir este trabalho que as 
manifestações da questão social deixam de ser objeto 
de intervenção do braço social do Estado para se 
tornarem objeto essencial de intervenção do braço 
penal do Estado. Não à toa, vimos o Brasil sair de uma 
ditadura de mais de 20 anos para entrar em uma 
democracia que conserva práticas autoritárias em suas 

instituições policiais e de justiça. Podemos perceber 
também, através dessa conservação, como, nas 
relações entre Estado e sociedade, tem prevalecido um 
paradigma de criminalização dos segmentos 
historicamente alijados de seus direitos mais 
essenciais, a saber: os jovens pobres, negros e 
moradores de periferias (WACQUANT, 2003). 

Assim como nos Estados Unidos ocorre uma 
substituição dos guetos como prisão etno-racial pelas 
prisões como guetos judiciais, no Brasil há um 
continuum perverso entre periferia, criminalidade, 
violência policial e sistema penitenciário. Dessa forma, 
podemos concluir que a questão social no Brasil passa 
por um processo de violenta criminalização. Iamamoto 
(2001, p. 17) escreve sobre isso. 

Atualmente, a questão social passa a ser objeto 
de um violento processo de criminalização que 
atinge as classes subalternas. Recicla-se a 
noção de “classes perigosas” – não mais 
laboriosas –, sujeitas à repressão e extinção. A 
tendência de naturalizar a questão social é 
acompanhada da transformação de suas 
manifestações em objeto de programas 
assistências focalizados de “combate à pobreza” 
ou em expressões da violência dos pobres, cuja 
resposta é a insegurança e a repressão oficiais. 
Evoca o passado, quando era concebida como 
caso de polícia, ao invés de ser objeto de uma 
ação sistemática do Estado no atendimento às 
necessidades básicas da classe operária e 
outros segmentos trabalhadores. Na atualidade, 
as propostas imediatas para enfrentar a questão 
social no país atualizam a articulação 
assistência focalizada/repressão, com o reforço 
do braço coercitivo do Estado em detrimento da 
construção do consenso necessário ao regime 
democrático, o que é motivo de inquietação. 
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Alfabetização lúdica e sua contribuição para a formação do sujeito 
crítico 
 

ADAMI L.Lainerry1; MORAES A. T. Bianca2 
 

RESUMO 

  
 
A alfabetização deve servir como ferramenta para o homem ser transformado, possibilitando-o fazer parte da sociedade de forma ativa, promovendo 
as mudanças necessárias ao meio em que está inserido. Para tal, é necessário construir meios/tempos em que os alunos se alfabetizem através 
de atividades interdisciplinares que contextualizem a linguagem à vida e lhes propiciem diferentes maneiras de alcançar o aprendizado da leitura 
e escrita. Acredita-se que isso pode ser construído através de atividades lúdicas que permita ao aluno comparar e reformular suas hipóteses, 
desenvolver habilidades e interação social. O objetivo geral da pesquisa foi discutir como a alfabetização, com uma proposta voltada à ludicidade, 
pode contribuir para a formação de um aluno crítico. os objetivos específicos foram realizar uma intervenção trabalhando a alfabetização lúdica 
com crianças de Ensino Fundamental (6 anos); Ampliar o conceito de alfabetização destacando a perspectiva histórico-cultural; Compreender a 
importância do lúdico no processo de alfabetização e formação do sujeito crítico. O método trabalhado foi a pesquisa qualitativa bibliográfica, com 
coleta de dados em uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental. O trabalho tem características de extensão universitária, pois na coleta de 
dados ocorreu intervenção e acompanhamento de crianças em processo de alfabetização. Durante o trabalho de campo, após diagnosticar como 
está a apropriação das crianças em relação ao sistema de escrita, foi desenvolvida uma intervenção duas vezes por semana, trabalhando a 
alfabetização a partir de uma proposta lúdica por três meses. Observando como o lúdico pode proporcionar a formação de um sujeito mais crítico.  
Como resultado pode-se apontar que as crianças são capazes de, não só entender a realidade, como vivenciá-la ativamente.  
 
 
Palavras chave: alfabetização  lúdica, criticidade, criança de seis anos.  
 
 

INTRODUÇÃO1 

O processo de alfabetização merece reflexões, já que 
os avanços no ensino da leitura e da escrita estão longe de 
ser considerados excelentes. O país apresenta índices 
elevados de analfabetos e analfabetos funcionais. 
Caminhou-se bastante, porém, é preciso ir mais longe. Isso 
vem sendo motivo de preocupação dos órgãos 
governamentais nos últimos tempos. 

No ano de 2006 foi aprovada uma lei, a Lei n° 11.274, 
que explicita obrigatoriedade ao ingresso da criança de 
seis anos no Ensino Fundamental, que até então era 
facultativo.  Ao final do ano de 2012 o governo federal lança 
o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa), onde pretende trabalhar a formação dos 
alfabetizadores e a entrega de material didático para os 
municípios e estados que aderirem ao pacto. Também é 
promulgada a Emenda Constitucional número 59 que altera 
a obrigatoriedade da entrada da criança na escola dos seis 
para os quatro anos de idade, iniciando o processo de 
alfabetização ainda mais cedo.  

Na pesquisa desenvolvida anteriormente 
(ANDRADE; MORAES, 2013) investigamos como 
aconteceu à entrada da criança de seis anos no Ensino 
Fundamental e as práticas pedagógicas repensadas a 
partir dessas mudanças, relacionando os aspectos legais 
com a realidade de algumas escolas do município de 
Vitória - Espírito Santo. Essa pesquisa visa continuar 
investigando questões relacionadas a essa faixa etária, 
destacando agora, a alfabetização. Defende-se que a 
alfabetização ideal é aquela que não exerça apenas uma 
função mecânica de decodificação e codificação de 
símbolos, e sim, que sirva como ferramenta para o homem 
ser transformado e ter capacidade de transformar o 
contexto histórico em que vive. Que o possibilite fazer parte 

                                                 
1 Bolsista Fundação de Amparo a Pesquisa e aluna do sexto período do 
Curso de graduação em Pedagogia da Faculdade Novo Milênio. E mail – 
lainerry@hotmail.com.  
2 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

da sociedade de forma ativa e promova as mudanças 
necessárias ao meio em que está inserido. 

Ao longo da história da alfabetização, o conceito de 
escrita e aprendizagem passa por transformações. Inicia-
se com a concepção de que a escrita é apenas um código, 
o que fundamentou os métodos tradicionais, que reduziu a 
alfabetização ao ensino de unidades menores da língua. A 
aprendizagem era compreendida como 
memorização/associação de letras. Essa concepção 
fundamenta o ensino da escola em que a coleta de dados 
foi realizada.  

Outra concepção é a de escrita como representação 
da fala, que fundamenta a teoria construtivista em que 
aprender significa relacionar o oral com o escrito, além de 
construir hipóteses a respeito da língua. Essa concepção 
reduz a alfabetização ao ensino de unidades menores da 
língua, chegando às frases. A escrita é entendida como fim 
em si mesmo.  

Uma terceira concepção é a discursiva. A 
alfabetização numa perspectiva discursiva é pautada nas 
ideias de Mickhail Bakhtin.  No pensamento bakhtiniano a 
linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, 
cultural e social, que inclui a comunicação efetiva e os 
sujeitos e discursos nela envolvidos. A concepção de 
linguagem bakhtiniana é dialógica (liberação do indivíduo 
da condição passiva para se tornar sujeito de sua própria 
consciência) e discursiva (os discursos realizam-se nas 
interações entre os sujeitos). Para Bakhtin a linguagem é 
construída pelo fenômeno social da interação verbal 
(TEZZA, 1998).  

Portanto, trabalhar na perspectiva bakhtiniana, só é 
possível, quando as crianças podem encontrar 
interlocutores, articular seus textos às diferentes práticas 
sociais, quando os sujeitos podem assumir seus discursos 
e colocá-los no embate com outros discursos. Essa ideia 
fundamenta a teoria histórico-cultural em que ensinar a 
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língua supera as unidades menores e aponta a produção 
de textos na medida em que só ele permite compreender a 
língua como emergente das interações sociais. Esse 
trabalho de pesquisa tenta dialogar com essa perspectiva 
de alfabetização.  

Smolka justifica esse referencial apontando que: 
 

“Primeiro, porque, para mim, a alfabetização implica leitura 
e escritura que vejo como momentos discursivos. 
Segundo, porque o próprio processo de aquisição também 
vai se dando numa sucessão de momentos discursivos, de 
interlocução, de interação.” (SMOLKA, 2008, p.29). 

 
Numa perspectiva dialógica e discursiva de 

linguagem, ler não é repetir e/ou reproduzir um discurso 
escrito, mas é entrelaçar as palavras do autor às suas 
vivências, às suas opiniões, aos seus conhecimentos sobre 
o assunto, mobilizando o que já domina sobre a linguagem, 
como o sistema de escrita, características dos gêneros, 
variedade de suportes, contexto, autor, época e, assim, 
recriar sentidos implícitos, construir inferências, 
estabelecer relações e produzir significações num 
processo de produção dialógica de sentidos. 

Corroborando com essa ideia, Gontijo e Freire 
apontam o conceito de alfabetização que norteou o 
trabalho desenvolvido: 

 
“[...] a alfabetização é uma prática sociocultural em que as 
crianças, por meio do trabalho integrado com a produção 
de textos orais e escritos, a leitura, os conhecimentos 
sobre o sistema da língua portuguesa e com as relações 
entre sons e letras e letras e sons, formam a criticidade, 
a criatividade e a inventividade.” [grifo nosso] 
(GONTIJO, 2002, p. 20).  
 
“[…] sempre vi a alfabetização como um ato político e um 
ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato 
criador. Para mim seria impossível engajar-me num 
trabalho de memorização mecânica dos ba – be – bi - bo - 
bu, dos la – le – li – lo - lu. Daí que também não pudesse 
reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das 
sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o 
alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras as 
cabeças supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo 
contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, 
o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu 
sujeito.” [grifo nosso] (FREIRE, 2001, p. 13). 

 
Para trabalhar nessa perspectiva é necessário 

construir meios/tempos em que os alunos se alfabetizem 
através de atividades interdisciplinares que contextualizem 
a linguagem à vida e lhes propiciem diferentes maneiras de 
alcançar o aprendizado da leitura e escrita, acredita-se que 
a alfabetização possa ser construída através de atividades 
lúdicas que permita ao aluno comparar e reformular suas 
hipóteses, desenvolver habilidades e interação social.  

A ideia de lúdico trabalhada nessa pesquisa parte de 
Paulo Freire, onde o autor aponta o que acredita ser a 
essência da ludicidade:  
 

Sendo o homem o sujeito de sua própria história, toda 
ação educativa deverá promover o indivíduo, sua 
relação com o mundo por meio da consciência crítica, da 
libertação e de sua ação concreta com o objetivo de 
transformá-lo. Assim ninguém se atirará a uma atividade 
eminentemente séria, penosa, transformadora, se não 
tiver, no presente, a alegria real, ou seja, o mínimo de 
prazer, satisfação e predisposição para isso [...] A ação de 
buscar e de apropriar-se dos conhecimentos para 
transformar exige dos estudantes esforços, participação, 
indagação, criação, reflexão, socialização com prazer, 

relações essas que constituem a essência psicológica 
da educação lúdica, que se opõe a concepção política 
ingênua, à passividade, ao espontaneísmo, à 
jocosidade, à alienação, à submissão, condicionantes 
da pedagogia dominadora e neutralizante. [grifo nosso] 
(FREIRE In ALMEIDA, 2000, p. 31). 

 

Diante do exposto acima, a pesquisa teve como 
objetivo geral discutir como a alfabetização, com uma 
proposta voltada a ludicidade, pode contribuir para a 
formação de um sujeito crítico, reflexivo. Para tal, a 
fundamentação teórica deste estudo abordou a 
alfabetização a partir da teoria histórico-cultural.  
E como objetivos específicos:  

•  Realizar uma intervenção trabalhando a 
alfabetização lúdica com crianças de Ensino 
Fundamental (6 anos).  

•  Ampliar o conceito de alfabetização destacando 
a perspectiva histórico-cultural. 

•  Compreender a importância do lúdico no 
processo de alfabetização e formação do sujeito 
crítico. 

 O método utilizado foi a pesquisa qualitativa 
bibliográfica, com coleta de dados em uma turma de 
dezenove alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 
de uma escola privada localizada no município de Vila 
Velha – ES. As crianças, no período da pesquisa de 
campo, possuíam entre seis e oito anos de idade.  

 O trabalho tem características de extensão 
universitária, pois na coleta de dados ocorreu intervenção 
e acompanhamento de crianças em processo de 
alfabetização.   
 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

Todo homem é capacitado a aprender e a participar 
ativamente de seu processo de aprendizagem, mesmo que 
seja um aprendizado mais complexo e que ofereça maiores 
desafios. Segundo Almeida (2000, p.14):  

“A este ato de busca, de troca, de interação, de 
apropriação é que damos o nome de educação. Esta não 
existe por si, é uma ação conjunta entre as pessoas que 
cooperam, comunicam-se e comungam do mesmo saber. 
Por isso o ato de educar, não é um ato ingênuo, indefinido, 
imprevisível, mas um ato histórico (tempo), cultural 
(valores), social (relação), psicológico (inteligente), afetivo 
(emocional), existencial (concreto) e, acima de tudo 
político, pois, numa sociedade de classes, nenhuma ação 
é simplesmente neutra, sem consciência de seus 
propósitos.”  

Consideramos que a melhor forma de trabalhar com 
a criança é despertando o seu interesse em aprender, 
oferecendo estímulos que fazem com que ela mostre-se 
além de suas reais potencialidades, lançando-se a novos 
desafios/ensinamentos e participando ativamente nesse 
processo. O lúdico em geral proporciona esses momentos 
em que acontece essa entrega por parte da criança. Aliar 
o ensino à ludicidade voltada para um objetivo não é uma 
tarefa fácil, exige antes de tudo, planejamento de 
atividades que envolvam a interação entre os alunos, 
criatividade e reflexão por parte do educando. Nesses 
casos as brincadeiras não representam unicamente o ato 
de brincar por brincar, mas também um meio para o 



126 
Faculdade Novo Milênio 
Curso de Graduação em Pedagogia 

 
 

desenvolvimento do potencial da criança. Para isso faz-se 
necessário entender o que é o lúdico e como realmente 
acontece a educação lúdica no espaço escolar. Os 
representantes da perspectiva histórico-cultural discordam 
de visões que concebem a brincadeira infantil como 
atividade instintiva, natural ou biológica.  E defendem que 
o jogo ou a brincadeira é de natureza cultural. Que o brincar 
é uma atividade fundamental para crianças pequenas, é 
brincando que elas descobrem o mundo, se comunicam e 
se inserem em um contexto social. Leontiev (2006, p. 120) 
afirma: 

“A brincadeira da criança não é instintiva, mas 
precisamente humana, atividade objetiva, que por, 
constituir a base da percepção que a criança tem do 
mundo dos objetos humanos, determina o conteúdo de 
suas brincadeiras.” 

Para Vigotski (2007), a criança ao nascer já está 
imersa em um contexto social, e a brincadeira se torna 
importante na apropriação do mundo, na internalização dos 
conceitos desse ambiente externo a ela. Entendemos uma 
concepção de infância que leva em consideração sua 
existência concreta no contexto social. Nessa perspectiva, 
a criança é sujeito que, ao mesmo tempo que produz 
cultura, se constitui,  por   meio de sua inserção no mundo 
histórico, social e cultural. Portanto, as crianças se 
apropriam dos modos e usos da cultura e da linguagem 
pelas  relações de interação que estabelecem com outras 
pessoas. 

Quando ouvimos a palavra lúdico, logo nos 
reportamos a sentimentos de felicidade, liberdade, 
contentamento, prazer e diversão. Realmente, um 
momento lúdico nos proporciona tudo isso, ou não, mas 
acima de tudo, pode promover o crescimento e 
posicionamento do indivíduo como um ser pensante, 
participativo, criativo e principalmente atuante em 
sociedade.  

“A educação lúdica está distante da concepção ingênua de 
passatempo, brincadeira, vulgar, diversão superficial. [...] 
aparece sempre em direção a algum conhecimento, que 
se redefine na elaboração constante do pensamento 
individual em permutações com o pensamento coletivo”. 
(Almeida, 2000, p. 13).  

A brincadeira, supõe contexto social e cultural, sendo 
um processo de relações interindividuais, de cultura. 
Mediante o ato de brincar, a criança explora o mundo e 
suas possibilidades, e se insere nele, de maneira 
espontânea e divertida, desenvolvendo assim suas 
capacidades cognitivas, motoras e afetivas. O ser humano 
tem a brincadeira como uma atividade indispensável a seu 
desenvolvimento cultural. Assim que nascem as crianças 
já são estimuladas a demonstrar uma relação lúdica com 
as pessoas que as cercam, através das brincadeiras as 
crianças se descobrem e descobrem o seu meio, 
estabelece o relacionamento individual, quando brinca 
sozinha, e social, quando brinca e interage com outras 
crianças e adultos. Sendo assim, “o lúdico permite um 
crescimento global e uma visão de mundo mais realista por 
meio de descobertas” (TIEDT; SCALCO, 2004, p.123).  

Se o brincar é social, a criança não brinca sozinha, 
ela tem um brinquedo, um ambiente, uma história, um 
colega, um professor que media essa relação e que faz do 

brincar algo criativo e estimulante, ou seja, a forma como o 
brincar é mediado pelo contexto da escola é importante 
para que seja de qualidade e realmente ofereça a 
oportunidade de diferentes aprendizagens para a criança.  
O brinquedo ou as brincadeiras se tornam muito mais que 
um simples entretenimento, elas se posicionam, 
expressam sentimentos, interpretam, imitam, enfim, 
retratam o mundo dos adultos. No momento da brincadeira 
tudo é levado muito a sério, pois as crianças não gostam 
de perder, elas desejam e lutam pela vitória, todos os 
desafios são levados a sério, os personagens, os seus 
limites, os seus medos, são expressos de forma verdadeira 
e real.  

Os momentos lúdicos são capazes de promover a 
tomada de decisões, compartilhamento de ideias, 
crescimento individual e social, interação, aprendizagem, 
valores, enfim, desenvolvimento pessoal, cognitivo e 
social.  

Para trabalhar a atividade lúdica com o aluno, 
devemos conhecer seus desejos, preferências, 
curiosidades e sonhos. A partir dessa zona de interesse, 
planejar atividades que atinjam essas finalidades, não 
impondo regras autoritárias. 

Nessa perspectiva a pesquisa de campo foi realizada 
com uma turma do primeiro ano do ensino fundamental. 
Observamos que na transição da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental ocorre a ruptura do trabalho com o 
lúdico. A criança passa a maioria do tempo enfileirada e 
sentada executando tarefas de cópia do quadro ou 
atividades xerocopiadas. 

Propomos desenvolver uma intervenção pautada no 
trabalho do texto como unidade de ensino da língua. 
Geraldi aponta as motivações para a escolha do texto 
como unidade de ensino-aprendizagem da língua em 
qualquer fase da escolarização:  

 
“Considero a produção de textos (orais e escritos) como 
ponto de partida (e ponto de chegada) de todo o processo 
de ensino-aprendizagem da língua [...] porque no texto que 
a língua – objeto de estudos – se revela em sua totalidade 
[...] o texto permite integrar as dimensões da alfabetização 
ele não é pretexto apenas para trabalhar as necessidades 
de ensino da língua”. (GERALDI, 2002, p. 135) 

 
O trabalho com o texto permite entender a linguagem 

como interação, onde o sujeito é visto como um construtor 
social, pois tem papel ativo. E a compreensão é uma 
atividade altamente complexa de produção de sentidos 
onde este é construído na interação texto-sujeito-autor.  

Em nossa primeira aula trabalhamos a sondagem com 
o objetivo de diagnosticar e entender o que despertaria 
interesse nessas crianças em aprender. Foi apresentado, 
em forma de slide, o livro “Curiosidade Premiada” de 
Fernanda Lopes de Almeida. Conversamos como a 
curiosidade e o interesse em aprender é importante para o 
crescimento pessoal e intelectual, bem como, para a 
constituição de seres participativos na sociedade e 
capazes de se relacionar com as outras pessoas. Muitos 
temas geradores foram sugeridos pelas crianças para 
serem abordados durante a intervenção: dinossauros, 
natureza, saúde, princesas, astronautas, planetas, etc. 
Fizemos uma votação e os dois temas mais votados foram 
natureza e dinossauros. Os dois temas foram trabalhados 
nessa ordem. 

Essa atividade foi muito importante pois mostrou para 
os educadores da escola pesquisa que devemos estimular 
a participação e a troca entre as crianças e educadores, 
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promover a compreensão e o relacionamento com o meio 
e para que isso aconteça, o professor deve ter o equilíbrio 
entre manter sua posição como educador e a função 
pedagógica de ensinar, porém, que saia do pedestal de 
dono do conhecimento, renunciando a centralização do 
saber, correndo o risco de se confrontar constantemente 
com novos saberes e permitindo, acima de tudo, a também 
aprender.  

O documento Elementos conceituais e metodológicos 
para definição dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) 
do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012a), aponta que o 
Componente Curricular Língua Portuguesa deve ser 
trabalhado a partir dos seguintes eixos: oralidade, leitura, 
produção de textos escritos e análise linguística. Durante a 
intervenção realizada nessa escola procuramos 
desenvolver atividades lúdicas que articulam o trabalho 
com esses eixos.  

Pautados nesse documento iniciamos a intervenção 
explorando o eixo leitura, trabalhando com estratégias de 
leitura e localização de informações em texto. Essas 
atividades permitiram aos alunos participar de interações 
orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando as falas dos colegas, escutar, 
com atenção, textos lidos, analisando-os criticamente, 
antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos 
aos textos lidos. 

 Começamos a trabalhar com o tema natureza, 
partindo do assunto arco-íris. Lemos, em círculo, o texto “O 
Sol e a Chuva” de Tereza Teixeira que fala sobre o 
surgimento do arco-íris a partir de um desentendimento 
entre a chuva e o sol. Dividimos a sala em duas equipes, 
equipe sol e equipe chuva, fazendo uma gincana onde 
aprenderam brincando e que possibilitou trabalhar não só 
a compreensão do texto e de algumas novas palavras 
como também entender a importância do sol e da chuva 
para nossas vidas, assim como, todo o equilíbrio da 
natureza.  

Um aluno de cada equipe era chamado à frente para 
sortear uma pergunta que sua equipe iria responder, entre 
uma pergunta e outra, conversávamos a respeito da 
relação entre aquela informação e nossa vida. Ao todo 
foram respondidas dezesseis perguntas: O sol serve para 
quê? A chuva serve para quê? Quais são as estações do 
ano? Em qual estação do ano o sol fica mais forte? Porque 
o sol falou que as roupas da chuva eram cinzentas? Quem 
eram os principais personagens do texto? Quem é mais 
importante o sol ou a chuva? O que acontecia quando o sol 
ficava irritado? O que acontecia quando a chuva ficava 
nervosa? O que aconteceu quando os dois ficaram 
nervosos? Qual foi o último personagem que apareceu no 
texto? O que simbolizava o arco-íris para o texto? Porque 
o sol e a chuva discutiam tanto? O que acontece quando 
ficamos sem o sol? O que acontece quando ficamos sem a 
chuva? Quando chove muito, o que acontece?  

Todas as perguntas foram respondidas da melhor 
forma pelos alunos, todos queriam participar e ao mesmo 
tempo prestavam atenção na resposta do outro, 
demonstrando participação, ouvindo e respeitando os 
colegas e as regras que estabeleceram para a brincadeira. 
Aproveitando esse mesmo tema “arco-íris”, outras aulas 
foram planejadas de modo que trabalhamos a produção de 
texto, onde as crianças expunham por escrito e através de 
leitura para a turma sobre a importância do sol, da chuva e 
da natureza para a sua vida.  

 
 

FIGURA 1: O sol serve para aquecer os animais e as pessoas e 
as plantas. O sol muito importante. A chuva serve para a nossa 
saúde a chuva também serve para as plantas e a chuva e o sol 
juntos fazem o arco-íris. 

 
Durante a produção de textos algumas crianças 

tinham dúvidas em relação à escrita de algumas palavras 
como “ascender” ou “acender”, “aquecer” ou “aqueser”, 
enfim, fomos trabalhando produções de ideias e a 
ortografia das palavras.  

A partir de um vídeo “De Onde Vem o Arco-íris?” da 
TV Escola, conversamos sobre o conceito, curiosidades e 
como acontece o fenômeno de refração. Fizemos a 
experiência da refração (indicada nos livros de ciências), 
trabalhamos com um acróstico e finalizamos com a 
confecção do brinquedo barangandão arco-íris. Os alunos 
brincaram com o brinquedo confeccionado imitando o 
formato do arco-íris no céu. 

 

FIGURA 2: arco/ refração/ cores/ violeta/ colorido/ laranja/ aliança/ 
sol. 

As crianças brincaram aprendendo, ao mesmo tempo 
em que se divertiram muito, apropriavam-se da leitura e da 
escrita, assimilavam e discutiam ideias, se apropriavam de 
novos conhecimentos/conceitos, e se colocavam de modo 
ativo na construção de seu aprendizado e na interação com 
os colegas. Quanto a isso Geraldi aponta: 

 
“A linguagem é uma forma de interação. Mais do que 
possibilitar uma transmissão de informação de um emissor 
a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 
interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica 
ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando; 
com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo 
compromissos e vínculos que não preexistiam à fala.” 
(Geraldi, 2002, p.41) 

 



128 
Faculdade Novo Milênio 
Curso de Graduação em Pedagogia 

 
 

 
FIGURA 3: Confecção de barangandão arco-íris. 

 

 
FIGURA 4: Brincando com o barangandão arco-íris. 

 
Acreditamos que uma aula ludicamente planejada 

não é aquela que ensina conteúdos com jogos 
relacionados a tal matéria ou músicas que cantem regras 
gramaticais por exemplo. É uma aula, pedagogicamente 
planejada, de forma a permitir a fruição, a tomada de 
decisão, a escolha, as descobertas, as perguntas e as 
soluções por parte dos alunos. Promovendo a interação, 
desenvolve o raciocínio, autonomia e que este seja sujeito 
de seu conhecimento.  
 

“A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma 
prática atuante. Seus objetivos, além de explicar as 
relações múltiplas do ser humano em seu contexto 
histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a 
libertação das relações pessoais passivas, técnicas para 
as relações reflexivas, criadoras, inteligentes e 
socializadoras. (ALMEIDA, 2000, p. 32).  

 
Como dito anteriormente, a palavra “lúdico” é 

defendida nesse trabalho como um meio para a 
apropriação do mundo cultural, momento em que a criança 
interaja, onde ela é estimulada, não só a aprender, mas 
também a ensinar e a interagir com os conhecimentos.  

O fato de contar uma história simples no pátio da 
escola, com os alunos sentados em roda, embaixo de uma 
árvore, ao invés de sentados enfileirados em sala de aula, 
já se caracteriza um momento diferente, interativo, enfim, 
lúdico. Desde que esse aluno tenha a possibilidade de 
refletir, participar, indagar e questionar o que está sendo 
discutido/apresentado.  Essa aula traz os mesmos 
“conteúdos” de uma aula tradicional, porém de forma a 
encantar os alunos, despertando maior interesse no que 

será ouvido/problematizado e promovendo maior 
receptividade no que será aprendido.  

Foi isso, que fizemos quando iniciamos o tema 
dinossauros. Começamos fazendo novamente uma 
sondagem. Durante uma roda de conversa, perguntei quais 
eram as maiores curiosidades que elas tinham a respeito 
dos dinossauros e o que elas já sabiam para compartilhar 
com os colegas. “G” foi um menino que surpreendeu, além 
de saber tudo sobre os dinossauros, embora fosse bem 
tímido e até então não participava muito, começou a 
socializar tudo o que sabia com os colegas. Nas aulas 
seguintes ele que sentava no fundo da sala, sempre tinha 
uma curiosidade para compartilhar, pedia licença e falava 
com os colegas, levava alguns livros e perguntava se podia 
contar para a turma aquela história. Outras crianças 
começaram a fazer a mesma coisa, levavam livros para 
serem lidos. Sempre reservávamos um tempo para isso, 
algumas crianças anotavam os nomes dos livros dos 
colegas para pedir aos seus pais de presente.  

Percebemos que a partir do momento em que a 
criança descobre o prazer de estar na aula e próximo do 
professor, a relação entre aluno e escola será de amizade, 
de confiança e cumplicidade. O aluno começa a ver na 
escola um ambiente necessário para sua vida a partir daí 
produzirá seus próprios conhecimentos.  

 
FIGURA 5: leitura de livro sobre dinossauro. 
 

Com o tema dinossauro trabalhamos a reflexão sobre 
o funcionamento do sistema de escrita através do uso do 
fonema S (s, ss, s com som de z). Também comparamos 
os animais existentes atualmente com os dinossauros, as 
características dos animais em geral, herbívoros, 
carnívoros e outras particularidades de cada animal. 
Trabalhamos história e geografia entendendo o habitat dos 
dinossauros e comparamos com o nosso, procurando 
explicar como todas as mudanças aconteceram no planeta 
em relação aos continentes e como tem acontecido devido 
principalmente à ação humana. Lemos também o livro 
“Meu Amigo Dinossauro” de Ruth Rocha no pátio da escola 
embaixo de uma árvore. Lá trabalhamos com a rima, as 
crianças brincaram rimando palavras e, aquelas que ainda 
não sabiam o que era uma rima, começaram a brincar e 
rimar, entendendo e interagindo com o novo aprendizado. 

 A criança precisa aprender a buscar diariamente, nos 
meios de informações e nas novas tecnologias que a cerca, 
as informações que a fazem crescer intelectual e 
socialmente. Esse também é um dos objetivos gerais do 
ensino fundamental. “Saber utilizar diferentes fontes de 
informações e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimento.” (BRASIL, 2000, p.8).  Pautados 
nesse objetivo e como o livro “Meu amigo Dinossauro” 
aborda o assunto petróleo, nas aulas seguintes 
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trabalhamos como o petróleo faz parte da vida, como ele 
chega até nós através dos objetos. As crianças 
Identificaram na escola e também fora dela objetos que 
utilizam o petróleo como matéria prima, sempre 
escrevendo e lendo para os colegas. Também assistimos 
ao vídeo “De Onde Vem o Plástico?” da TV Escola e mais 
uma vez, novas palavras, curiosidades e aprendizados 
começaram a fazer parte do vocabulário.  

 

 
FIGURA 6: escrita de palavras com SS: Dinossauro, osso, pessoa, 
passado, pássaro, professor, girassol, assadeira e vassoura. 

 
 Em uma das aulas brincamos de caça ao tesouro, 

nove palavras escritas com SS foram escondidas embaixo 
de algumas cadeiras da sala. Fomos ditando essas 
palavras e as crianças escreveram. Quando acabaram de 
escrever foram informadas que as palavras escritas de 
acordo com a norma padrão da língua, estavam 
escondidas na sala e que elas eram tesouros que 
precisavam ser encontrados, todas as crianças 
participaram, todas queriam ter o prazer de encontrar uma 
palavra e fixar no quadro. Depois que todas foram 
encontradas conversamos sobre a escrita ortográfica de 
cada palavra. 

 

 
FIGURA 7: Caixa surpresa. 

 
Em outra aula levamos uma caixa com um 

dinossauro de brinquedo dentro, todas as crianças 
colocaram a mão para sentir que espécie de dinossauro 
era aquele, elas iam falando as características, no final elas 
abriram a caixa e puderam brincar com o dinossauro. Essa 
atividade possibilitou que antecipassem sentidos e 
ativassem conhecimentos prévios relativos ao texto 
(dinossauro). 

Nessa atividade podemos confirmar a hipótese de 
que a ludicidade, além de outros aspectos já apresentados 
ao longo desse texto, desperta a curiosidade, o interesse, 

a vontade de participar, daí a extrema importância de 
incorporarmos essa prática no ambiente escolar, pois se a 
criança tem curiosidade, vontade e disposição de 
participar, automaticamente, estará se dispondo a novas 
aprendizagens.  

No Brasil muitas mudanças relacionadas a 
concepção de ensinar/aprender aconteceram, sobretudo 
no século XX. Cada vez mais a preocupação em uma 
escola que propicie as crianças interpretar e intervir em sua 
realidade tem despertado novos conceitos de como 
oferecer educação aliada ao prazer de estar na escola. Os 
estudantes precisam ser preparados para entender e 
interagir com sua história, daí a mudança na forma como 
se concebe o processo de alfabetização:  
 

“Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a 
interpretar textos, não é possível tomar como unidade 
básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, 
nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver 
com a competência discursiva, que é a questão central. 
Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode 
ser o texto” (BRASIL, 2000, p.35). 

 
Quando trabalhamos com texto e não com a palavra, 

sílaba ou a letra, o aluno empreende esforços no que dizer, 
como dizer, para quem dizem, enfim que palavras usar na 
produção desse texto. O desafio é criar situações em que 
as crianças sejam estimuladas a escrever sozinhas para 
que possam mobilizar conhecimentos apropriados nas 
situações compartilhadas, coordenando ações em que 
precisam definir o que e como dizer, exercitando a escrita 
e estimulando a leitura.  
 

“As crianças aprendem a escrever escrevendo e, para 
isso, lançam mão de vários esquemas: perguntam, 
procuram, imitam, copiam, inventam, combinam... As 
crianças aprendem um modo de serem leitoras e 
escritoras porque experimentam a escrita nos seus 
contextos de utilização.” (SMOLKA, 2008, p.110). 

 
Com o intuito de possibilitar essa reflexão, no último 

trabalho de intervenção, foi proposto a escrita de um 
pequeno livro. Onde as crianças deveriam sistematizar os 
assuntos discutidos durante as intervenções. 
Problematizamos a composição dos livros estudados 
anteriormente, as ilustrações, a apresentação, a estrutura 
do texto (início, meio e fim) e o que elas aprenderam 
através dos livros.  

Cada criança deveria produzir seu próprio livro. 
Elas poderiam inventar, reinventar ou reproduzir uma 
história já lida. O livro deveria ter quatro páginas, uma para 
capa, outra para apresentação dos personagens, uma para 
o desenvolvimento da história e a última para concluir a 
história. Várias dúvidas quanto à grafia e o sentido das 
palavras foram surgindo no decorrer da produção, todas as 
páginas foram ilustradas, algumas crianças pediam a ajuda 
de outro colega para desenhar e optaram em colocavam 
na capa do livro que as ilustrações eram dos dois. 

Smolka também aponta que:  
 

“[...] Quando a criança fala, pergunta ou escreve, é ela quem 
aponta para a professora o seu modo de perceber e 
relacionar o mundo. Nessa relação, o conhecimento se 
constrói.” (SMOLKA, 2008, p.43). 

 
Percebemos isso acontecendo o tempo todo 

durante o desenvolvimento dessa atividade.  Ao 
terminarmos o livro, todos leram para a turma suas 
histórias, nenhuma criança ficava constrangida em expor, 
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quando era falado algo engraçado as crianças riam, mas 
isso não inibia quem estava lendo, pois antes conversamos 
a respeito da liberdade que todos teriam para criar e expor 
suas ideias, e de como seria importante respeitar as 
diferenças entre a forma de pensar e imaginar entre as 
pessoas, para podermos compartilhar nossas experiências 
e com isso, enriquecer o aprendizado.  Todos queriam ler 
suas histórias, afinal, queriam mostrar a capacidade de 
criação que tinham e como eram capazes de se posicionar 
diante da turma defendendo suas ideias. 

 
“É nesse esforço, nesse trabalho de explicitação das 
ideias por escrito para o outro, que as crianças vão 
experienciando e aprendendo as normas da convenção: 
os interlocutores, as situações de interlocução, vão 
apontando a necessidade e delineando os parâmetros 
consensuais para a leitura.” (SMOLKA, 2008, p.111).  

 

As figuras abaixo mostram um dos livros produzidos 
pelas crianças. Ao ler o livro percebe-se que esse aluno 
apropriou-se dos conceitos nas áreas de linguagem 
(clareza de ideias na produção do texto, coerência na 
escrita, escrita de palavras na norma culta, como exemplo 
chupeta) e ciências (trabalha o arco-íris e cita o balão de 
gás hélio em seu texto) abordados durante as 
intervenções.  

 
FIGURA 8: Capa do livro: A Dani e a Luana 

 
 

 
FIGURA 9: Era uma vez a Dani e a Luana nós vamos fazer um 
arco-íris para brincar de pula corda debaixo do arco-íris e soltar o 
balão de gás hélio com a cordinha. 
 
 

 
Figura 10: Ai a Luana foi embora aí eu fiquei sozinha coitadinha de 
mim aí outro dia ela veio brincar comigo de boneca que chupa 
chupeta. 

 
FIGURA 10: Ai brincamos demais fim. 

 

CONCLUSÃO: 

Esse trabalho de pesquisa e extensão buscou discutir 
a alfabetização a partir de uma proposta lúdica. O 
referencial teórico abordado apresenta a criança como um 
ser interativo que faz parte da construção do seu 
conhecimento e o professor como um mediador nesse 
processo de alfabetização, que procura sempre estimular 
e trazer para a sala de aula conceitos/estudos voltados 
para a realidade, estimulando o aluno a “ler o mundo e não 
apenas as palavras”   

Dentro das perspectivas freireana e smolkiana pode-
se dizer que alfabetizar é mais que aprender a grafia das 
palavras, é uma forma de interagir com o meio, entendendo 
a linguagem como instrumento de uso social, onde o aluno 
pode expor seus pensamentos e estabelecer relações. 
Para que isso ocorra são necessárias mudanças no 
comportamento do professor: “O ato de educar tem que ser 
visto como compromisso consciente intencional, de 
esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação 
individual e modificador da sociedade.” (ALMEIDA, 2000, 
p. 32).  

A escola deve ser lugar de aprendizado, mas, acima 
de tudo de cumplicidade, trocas e referencial de prazer, 
satisfação. O aprendizado deve ser estimulado pelo gosto 
em estudar, valorizar, inovar. Negando o ensino que é 
praticado na maioria das escolas: instrucional, mecanicista, 
arbitrário, tradicionalista, passivo, enfadonho. Ensino que 
engessa o saber e o potencial do aluno. É preciso propiciar 
o prazer pelos conhecimentos, mostrando suas finalidades, 
importância e o quanto eles podem contribuir para que o 
aluno seja sujeito ativo. 
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A escola deve ser um espaço de prazer, porém não 
trabalhando só o brincar por brincar, deve haver um 
equilíbrio entre o brincar e o aprender, a diversão como 
instrumento mediador da educação: “É preciso organizar o 
jogo de tal forma que, sem destruir ou sem desvirtuar seu 
caráter lúdico, contribua para formar qualidades do 
trabalhador e do cidadão do futuro.” (SNYDERS In 
ALMEIDA, 2000, p.11). 

A alfabetização não acontece em um passe de 
mágica, ela deve ser planejada de forma intencional, as 
crianças precisam ser auxiliadas e acompanhadas. Para 
tal, o acompanhamento do educador é de extrema 
importância, afim de, tirar dúvidas, discutir sobre 
expressões usuais utilizadas nos textos, incentivar debates 
e conversas a respeito do que está sendo retratado em 
cada texto trabalhado, enfim, sistematizar e nortear o 
trabalho, de modo que, ao final da atividade as crianças 
interajam com o conhecimento e tenham o entendimento 
do que foi trabalhado.  

Durante as intervenções trabalhamos com 
sequências de atividades pautadas em um tema gerador. 
Isso nos possibilitou refletir com as crianças sobre 
conceitos linguísticos e científicos. As crianças realmente 
envolveram-se com os temas debatidos, prestaram 
atenção, respeitaram o momento da participação do 
professor e de seus colegas de classe. Não se intimidaram 
em expor suas ideias. 

A metodologia do tema gerador é conscientizadora, 
uma vez que as visões de mundo dos alunos são 
desveladas, conforme Freire, através de uma educação 
autêntica que, “[...] não se faz de A para B ou de A sobre 
B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” (Freire, 

1987, p. 84). Esta perspectiva impõe ao educador que 
organize o seu planejamento levando em consideração, 
sobretudo, que o tema gerador não se encontra separado 
da realidade, ao contrário, “os temas se encontram, em 
última análise, de um lado, envolvidos, de outro, 
envolvendo as situações-limites” (Freire, 1987, p. 93). Para 
tanto, o alfabetizador planejará sua ação educativa a partir 
da realidade dos alunos. Sendo assim, o planejamento 
desenvolvido deve ser devolvido aos alunos para que 
esses se reconheçam no que será trabalhado 
pedagogicamente, visto que o papel do educador “não é 
impor nossa visão de mundo, mas dialogar com ele sobre 
a sua e a nossa” (Freire, 1987, p. 87). 

Optamos por trabalhar com textos por acreditar que 
não basta levar textos para a sala de aula e deixar de lado 
o trabalho de reflexão sobre a língua. O texto não pode ser 
apenas pretexto para o ensino do sistema de escrita, sem 
a necessária relação com seus aspectos discursivos. 
Nesse processo a alfabetização, se fará através da prática 
e de forma mais natural possível, se aprende a ler, lendo, 
se aprende a escrever, escrevendo. Mas, como escrever 
se não temos o que escrever? Se não temos o que falar? 
Se não temos para quem falar? O aluno deve ter acesso à 
diversidade de informações como anúncios, cartas, murais 
informativos, diferentes suportes e tipos de textos, ter 
acesso desde informações mais simples a mais 
complexas. Seu contato com esses materiais permitirá o 
entendimento, leitura de mundo.  Para uma criança que 
ingressa hoje no Ensino Fundamental, ainda mais cedo, é 
assustador a quantidade de informação que tem a absorver 
e as mudanças na rotina escolar que deve enfrentar. 
Perguntando a um aluno o que ele achava mais 
desinteressante no Ensino Fundamental, a resposta foi que 
eram os deveres de caderno, porque demorava muito para 

fazer. Depois, ao perguntar a respeito do que ele mais 
sentia falta da educação infantil, respondeu que eram os 
brinquedos e as aulas legais onde ele aprendia brincando. 
O interessante é que essa criança já saiu da Educação 
Infantil lendo, conhecendo as letras e escrevendo algumas 
palavras. Os diálogos com esse aluno e a intervenção 
realizada na escola confirmam o que defendemos nesse 
trabalho: é possível alfabetizar a partir da ludicidade, 
possibilitando uma experiência em que se estabeleçam 
novas relações com os conhecimentos sócio 
historicamente acumulados.  
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Criminalização da questão social no Estado do Espírito Santo ao 
longo do governo de Paulo Hartung (2003-2010) 
 

SCHIFFLER Tatiane R1; SANTOS Valber R2. 
 

  RESUMO 

 
 
 O Estado brasileiro e capixaba, ao diminuir a sua efetiva participação na geração de políticas sociais e econômicas que fazem frente às 
desigualdades sociais geradas pelo sistema neoliberal, tem aumentado a sua participação na promoção de políticas de caráter punitivo, em que 
ganham destaque a construção de mais penitenciárias, promoção de medidas de encarceramento em massa como a forma mais eficiente de 
combate à criminalidade urbana e, consequentemente, promoção de medidas cada vez mais duras e repressivas de combate à violência. 
Objetivo: Analisar as principais manifestações do processo de criminalização da questão social no Estado do Espírito Santo ao longo do 
Governo Paulo Hartung entre os anos de 2003 e 2010.  
O Método aplacado será o da Pesquisa bibliográfica para levantamento das publicações dos principais autores discutem os conceitos de Estado, 
segurança pública, questão social e criminalização da questão social no Estado do Espírito Santo e, além do mais, pesquisa documental com 

intuito de identificar os dados de homicídio da população jovem da Grande Vitória. Conclui-se  diante do quadro de encarceramento em massa de 
uma população jovem, negra e pobre pode-se concluir que se estabeleceu, no Estado do Espírito Santo na era Hartung (2003-2010), um Estado 
penal que criminaliza a questão social.  
 
Palavras-chave: Estado; Segurança Pública; Questão Social; Estado Penal. 
 
 
 

INTRODUÇÃO12  

As décadas de 1980 e 1990 do século XX nos 
apresentaram algumas questões de fundamental 
importância histórica por alterar as bases do exercício do 
poder direcionando-o para a construção e consolidação 
do Estado democrático e, por que não, uma sociedade 
com mais direitos e liberdades e, na forma da lei, iguais 
para todos, sem discriminação de qualquer natureza. A 
luta democrática e popular reunindo movimentos sociais e 
dos trabalhadores, estudantes, intelectuais, etc., levou ao 
declínio a Ditadura e os governos militares, pondo em 
marcha um conjunto de conquistas políticas dentre as 
quais podem ser destacadas a convocação da 
Assembleia Nacional Constituinte, que culminou com a 
proclamação da Constituição de 1988; as eleições diretas 
para Presidente da República; à consagração dos direitos 
sociais e de instrumentos legais voltados a proteção e 
promoção dos direitos humanos em geral, mas também 
de segmentos específicos da população.  

Ainda que os avanços políticos e legislativos tenham 
representado um marco divisor da história política e social 
recente, não se pode deixar de registrar também que a 
Constituição de 1988 manteve praticamente intocável a 
questão da segurança pública, afastando do debate 
constitucional qualquer proposta progressista sobre o 
tema. Afinal, nesse período já havia uma forte pressão 
política por mudanças no modelo de segurança pública a 
partir, fundamentalmente, da alteração do formato 
organizacional, do “modus operandi” e do “ciclo policial” 
das polícias estaduais, civis e militares.  

Portanto, a “Constituição Cidadã” deixou sem 
resposta um conjunto de questionamentos que ainda hoje 
estão presentes entre aqueles que buscam saber, 
fundamentalmente, por que o fim da ditadura militar, do 
regime de exceção, não representou a erradicação do 
autoritarismo das instituições responsáveis pela 
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2 Assistente Social, Mestre em Política Social pela Universidade Federal 
do Espírito Santo, Docente no curso de Graduação em Serviço Social da 
Faculdade Novo Milênio e Pesquisador do Núcleo de Iniciação à Pesquisa 
Científica (NUIPESC). 

segurança pública, mas também presente no seio da 
sociedade brasileira? A ampliação dos direitos de 
cidadania e o fortalecimento da democracia política em 
nosso país têm gerado, consequentemente, um maior 
respeito pelos direitos civis elementares dos cidadãos, 
especialmente dos pobres e marginalizados? Ou, a 
despeito dos direitos assegurados constitucionalmente, a 
democracia no Brasil tem cedido espaço a práticas 
autoritárias, ilegais e arbitrárias que vicejam no aparato 
estatal em nome do dever do Estado de garantir a 
segurança pública? 

Soma-se à continuidade autoritária presente na 
política de segurança pública o contexto atual de 
desmonte das políticas sociais ocasionado pelo 
aprofundamento das medidas de caráter neoliberal. A 
questão penal inclusive tem sido receptiva às medidas de 
cunho neoliberal, com amplo destaque para aquelas que, 
com objetivos de tolerância zero, criminalizam amplos 
segmentos da sociedade civil, principalmente jovens, 
negros, moradores de periferia e usuários dos serviços 
sociais. Acerca da recepção do Brasil às medidas 
punitivas penais e suas consequências para segmentos 
marginalizados da sociedade, Iturralde (2012, p. 187) 
informa que 

 
Os perfis socioeconômicos da população reclusa latino-
americana evidenciam que são os homens jovens dos 
centros urbanos, com baixos níveis de educação e 
inserção no mercado de trabalho, que são presos, 
predominantemente, por diversos tipos de crimes, ainda 
que a maioria destes costume ser de menor gravidade. 
[...] na América Latina a prisão é uma forma extrema, 
mas habitual, de manejo e controle da pobreza, 
ocasionalmente com conotações de segregação racial, 
como no caso do Brasil, onde a população negra é 
castigada e confinada de maneira desproporcional. 

 
Todas essas questões vicejam um debate apurado 

acerca da política de segurança pública, em especial os 
investimentos do Estado no encarceramento em massa 
como resposta à criminalidade, o que exige uma reflexão 
acerca das implicações que a afetam. Dizemos 
implicações, pois a política de segurança pública 
representa a intenção daqueles que a formulam, o que 
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nos leva a perceber que, por detrás de tal política, existem 
dois paradigmas fundamentais para seu entendimento: 
continuidade autoritária e segurança cidadã, onde os 
primeiros defendem uma política que viceja práticas 
autoritárias, consubstanciadas em uma ação estatal cada 
vez mais voltada para o uso irrestrito e ilegal do 
monopólio da violência física e, os segundos, 
desconstroem a falácia dos argumentos a favor da força 
física, demonstrando não somente a ineficácia dos 
mecanismos de controle e combate da criminalidade em 
seu viés autoritário, mas a importância de uma política de 
segurança pública em conformidade com os direitos 
humanos e com o respeito e fortalecimento da cidadania.  

O dilema por que passa e segurança pública 
brasileira, que também traz importantes consequências 
para a segurança pública no Estado do Espírito Santo, é 
ainda agravado quando trazemos à tona o Estado punitivo 
que se estabelece no Brasil e nos solos capixabas que, 
de mãos dadas com o Neoliberalismo, diminuem suas 
prerrogativas na frente econômica e social, principalmente 
social, e aumentam suas missões em matéria de 
segurança, abruptamente relegada à mera dimensão 
criminal, com o que ganha destaque um aumento absurdo 
no encarceramento e na construção de penitenciárias 
conforme o modelo norte-americano. Acerca desta 
questão, Wacquant (apud PESTANA, 2009, p. 122) afirma 
que 

 
Tornar a luta contra a delinquência urbana um perpétuo 
espetáculo moral – como querem policiais e políticos 
ávidos por explorar o problema – permite reafirmar 
simbolicamente a autoridade do Estado, justamente no 
momento em que se manifesta sua impotência na frente 
de batalha econômica e social. 

 
Não se pode esquecer que o Estado punitivo que se 

estabelece contra o pobre e a pobreza é uma estratégia 
de repressão e criminalização da questão social. Acerca 
da questão social, Iamamoto (2007, p. 168) diz que ela  

 
[...] não é senão as expressões do processo de 
formação e desenvolvimento da classe operária e seu 
ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o 
seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no 
cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção, mais além da caridade e da 
repressão. 

 
 

MÉTODO 

Tendo-se em vista que o Estado brasileiro e 
capixaba, ao diminuir a sua efetiva participação na 
geração de políticas sociais e econômicas que fazem 
frente às desigualdades sociais geradas pelo sistema 
neoliberal, tem aumentado a sua participação na 
promoção de políticas de caráter punitivo, em que 
ganham destaque a construção de mais penitenciárias, 
promoção de medidas de encarceramento em massa 
como a forma mais eficiente de combate à criminalidade 
urbana e, consequentemente, promoção de medidas cada 
vez mais duras e repressivas de combate à violência, este 
artigo científico tem como objetivo principal analisar as 
principais manifestações do processo de criminalização 
da questão social no Estado do Espírito Santo ao longo 
do Governo Paulo Hartung entre os anos de 2003 e 2010. 

De forma breve e inicial informamos que quando o 
Estado desloca suas funções da política social para a 
política penal observa-se a intensificação dos processos 
que culminam e intensificam a criminalização da questão 
social, já que, no que se refere à (in)segurança pública, os 
atores em cena punidos pelos pelo Estado são, em sua 
maioria, jovens, pobres, negros e moradores das 
periferias urbanas. 

Para respondermos a contento o objetivo declarado 
deste trabalho, buscaremos identificar as concepções de 
Estado, Questão Social e Segurança Pública que estão 
subjacentes às ações de investimento estatal no sistema 
penitenciário capixaba entre os anos de 2003 e 2010; 
descrever as ações de investimentos realizadas no 
sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo, 
especialmente ao longo do Governo Paulo Hartung; e 
identificar, nos dados de homicídio da população jovem 
da Grande Vitória, entre os anos de 2006 e 2010, a 
existência de um processo de criminalização da questão 
social. 

Para elaboração deste trabalho foi utilizada a 
pesquisa bibliográfica, cujo objetivo foi realizar o 
levantamento das publicações dos principais autores 
discutem os conceitos de Estado, segurança pública, 
questão social e Estado penal. Também foi realizado um 
levantamento das bibliografias que retratam os processos 
de criminalização da questão social no Estado do Espírito 
Santo, com destaque principal para a obra 
“Encarceramento em massa e criminalização da pobreza 
no Espírito Santo: as políticas penitenciárias e de 
segurança pública do governo de Paulo Hartung (2003-
2010)” de Humberto Ribeiro Júnior. Além disso, também 
foi utilizada a pesquisa documental com intuito de 
identificar os dados de homicídio da população jovem da 
Grande Vitória. 

 
 

Estado detentor do monopólio da violência: O 
que Hobbes e Weber têm a dizer? 

A centralização dos meios de violência física no 
Estado se apresenta quando pensamos na gestão da 
segurança pública, uma vez que o Estado tem como uma 
de suas características principais o monopólio da 
violência física legítima, com vistas à manutenção da 
ordem, da paz e da segurança. A continuidade da 
violência policial, assim como as políticas de 
enfrentamento à criminalidade que reforçam o 
encarceramento como uma forma essencial de combate à 
ela dão provas de que o Estado não tem agido de forma 
impessoal no exercício do monopólio da violência física. 
Assim,  

 
[...] o monopólio da violência legítima, que deveria ser 
regulada por estatutos impessoais aplicados por um 
corpo administrativo especializado e hierárquico, parece 
dar lugar a uma quebra de facto desse monopólio quando 
os agentes públicos desconsideram os estatutos legais 
que deveriam obedecer e administram uma concepção 
muito particular de justiça (BELLI, 2004, p. 96). 

 

Essa concepção particular de justiça está na 
contramão do que pensam Thomas Hobbes e Max 
Weber, pois os mesmos pensam que, no que se refere ao 
exercício da justiça, ela deve ser aplicada sem cólera e 
parcialidade com vistas à promoção do bem comum. 
Percebemos, dessa forma, que o grande índice de presos 
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inseridos em um recorte de cor, raça e classe social 
demonstra que o Estado tem se afastado dessa 
importante premissa. 

O Estado moderno, na concepção do contratualista 
Hobbes, constitui-se como o centro que detém o 
monopólio tanto da soberania jurídico-política quanto da 
violência física legítima, processo esse que resultou na 
progressiva extinção dos diversos núcleos beligerantes da 
idade média, o que nos termos hobbesianos foi o Estado 
de natureza que, baseado nas condutas naturais dos 
homens, se caracterizava como a guerra de todos os 
homens, uns contra os outros, e as relações entre eles 
eram de recíproca hostilidade. O Estado de natureza é 
pré-político ou pré-civilizado e assenta-se na suposta 
condição de igualdade existente entre os homens 
(ADORNO, 2002; HOBBES, 2009). 

Essa igualdade na verdade assenta-se na suposta 
capacidade de qualquer homem usar tanto a força física 
quanto a inteligência para subjugar o outro para conseguir 
o que deseja. No entanto, se os homens desejam a 
mesma coisa, já que é impossível eles gozarem da 
mesma coisa, eles se tornam inimigos e, na ausência de 
um poder que diga o que é de quem, os homens estão em 
constante guerra para ter poder e glória, subjugando um 
ao outro até que não tenha outro poder capaz de ameaçar 
a sua segurança. 

Na natureza dos homens encontram-se três causas 
principais de discórdia que são a competição, que leva os 
homens a atacar uns aos outros tendo em vista o lucro, a 
desconfiança, que os leva a agir por segurança, e a glória, 
para adquirir reputação. Tal é o estado em que viviam os 
homens nessas condições pré-políticas, o que leva 
Hobbes a questionar se de fato havia uma sociedade no 
estado de natureza. Nesse Estado “há um temor contínuo 
e a ameaça de morte violenta. A vida do homem é, então, 
solitária, pobre, embrutecida e curta” (HOBBES, 2009, p. 
95-96). 

Em um estado pré-político, onde inexistia um poder 
forte e centralizador, além de as pessoas viverem numa 
constante guerra de todos contra todos, nada podia ser 
considerado injusto, não havia a noção de bem e mal, 
justiça e injustiça, nem lei nem poder comum. Se a vida 
do homem, na condição natural, era solitária, e se as 
noções de justiça e injustiça inexistiam, não havia 
sociedade, já que aquelas noções são condições sine qua 
non para haver uma sociedade (HOBBES, 2009). 

Surge então a necessidade de algo, uma instituição, 
que possa frear os desejos e as paixões para que o 
homem possa viver em paz e segurança e sem aquela 
sensação de que a qualquer momento poderá ser 
espoliado ou hostilizado. Viver em paz e em segurança só 
será possível se o homem renunciar o seu direito sobre 
outro e, ao mesmo tempo, todos os homens transferirem 
o seu direito para o Estado, o poder soberano e absoluto 
a partir de então.  

Mesmo que as razões de os homens viverem em um 
estado de guerra de todos contra todos se assentem na 
busca pela paz e segurança, esse objetivo-fim não será 
possível se o homem não renunciar o seu direito sobre 
todas as coisas. Essa é a condição primordial do contrato, 
isto é, “a palavra com que os homens designam a 
transferência mutua de direitos”, pois “[...] se cada qual 
fizer tudo aquilo a que tem direito, reinará a guerra entre 
os homens” (HOBBES, 2009, p. 98). 

Transferindo os seus direitos de agirem uns contra os 
outros de forma beligerante para o Estado civil, os 

homens deixam a sua condição de natureza para se 
tornarem sociedade civil, para agir de acordo com 
normas, regras e leis contraladas por um poder forte, 
centralizador, soberano e absoluto, que regerá seu poder 
com a “espada”, pois “sem a espada, os pactos não 
passam de palavras sem força, que não dão a mínima 
segurança a ninguém” (HOBBES, 2009, p. 123), as 
pessoas ficarão entregues às suas paixões, as quais 
inclinam os homens para a parcialidade, o orgulho e a 
vingança. 

O poder da violência física legítima nas mãos do 
soberano deve ser reconhecido até mesmo por aqueles 
que não aceitaram o que foi pactuado entre a sociedade 
civil e o Estado. Àqueles que não o reconhecem e se 
levantam contra o poder soberano constituído pelo pacto 
estão reservadas as penalidades3 que, devido à 
legitimidade da representação, não são injustas. Algumas 
são as características desse poder soberano: a) nenhum 
súdito pode se libertar do pacto, pois isto poderia ser 
considerado com uma infração; b) nada do que soberano 
faça pode ser considerado injúria e ninguém pode acusá-
lo de injusto, pois se os atos do soberano são outorgados 
por todos que fazem parte do pacto, ninguém pode fazer 
injustiça consigo mesmo; c) cada homem ou assembleia 
que detenha o poder soberano exerce o direito de julgar 
todos os meios para a paz e a defesa, bem como tudo 
que possa causar perturbação, uma vez que esta é a 
finalidade do Estado instituído, e ele tem direito aos fins e 
aos meios4; e d) à soberania pertence o direito de fazer a 
guerra e promover a paz com outras nações e Estados e 
o poder mediante ao qual o povo será defendido consiste 
nos exércitos, cuja força reside em um comando único 
(HOBBES, 2009). 

De Hobbes, então, nos apropriamos da ideia de um 
Estado que detém o poder absoluto, aquele Estado que 
se coloca acima de todos, isto é, uma instituição que vai 
além, é mais poderosa e legítima que qualquer outra 
instituição existente. É desse autor também que parte a 
ideia de que, em nome da paz e da segurança, toda e 
qualquer pessoa que represente perigo a essas duas 
premissas fundamentais deve ser punida e isso, devido 
ao pacto que selou a fundamentação do contrato, é 
legítimo, já que feito em nome do bem comum. 

Percebemos que, reservando-se as particularidades 
de cada época, a concepção hobbesiana é bastante atual, 
pois partimos do pressuposto de que é em nome desse 
bem comum que o Estado no Brasil arroga para si a 
utilização desmedida de todos os meios necessários para 
a garantia da paz e da segurança, mesmo que esses 
meios não levem em consideração o respeito aos direitos 
humanos.  

Se a sociedade transfere a responsabilidade ao 
Estado para a garantia de todos os benefícios 
estabelecidos nas clausulas contratuais, não se pode 
dizer que ela esteja protegida, já que, em geral, está à 
mercê da irresponsabilidade das ações repressivas dos 
agentes do Estado. Há aqui, portanto, uma quebra do 
contrato. Concluindo, há uma ação ilegítima do Estado, 

                                                           
3 Acerca disso Hobbes (2009, p. 218) diz: “pena é um dano infligido pela 
autoridade pública àquele que fez ou omitiu aquilo que, pela mesma 
autoridade, é julgado transgressão da lei, com a finalidade de que a 
vontade dos homens fique, deste modo mais inclinada à obediência”. 
4 Afirma Hobbes (2009, p. 130) o seguinte: “Quem detém a soberania pode 
fazer tudo o que considere necessário fazer, antecipadamente, para a 
preservação da paz e da segurança, mediante a prevenção da discórdia, 
no interior, e da hostilidade, no exterior, bem como tudo o que for 
necessário para recuperar a paz e a segurança, se estas forem perdidas”. 
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pois a violência utilizada ao invés de promover a paz e a 
segurança, promove guerra e insegurança e um 
descrédito total nas instituições estatais. 

A concepção de Weber, considerado por muitos como 
um dos fundadores da sociologia moderna, tem sido bem 
recebida entre os pensadores que analisam a política de 
segurança pública no Brasil. Em seu ensaio “A política 
como vocação” Weber assegura que o uso da força e o 
monopólio legítimo5 da violência física fazem parte da 
essência do Estado moderno.  

 
 “[...] Estado moderno poder ser definido pelos meios 
peculiares que lhe são próprios, como é peculiar a toda 
associação política: o uso da força física. Qualquer 
Estado baseia-se na força’[...]” (WEBER, 2003, p. 8-9). 

 
Sem a força não existiria Estado, e na ausência deste 

se instauraria a anarquia. No passado, conforme pensou 
Weber (2003), comunidades diferenciadas, como a 
família, se utilizava da força como algo inteiramente 
normal. Porém, atualmente, o Estado é uma comunidade 
humana que se atribui o monopólio da violência legítima. 

A instituição Estado é uma relação de homens que 
dominam seus iguais, mantida pela violência legítima. 
Para que ele exista, os dominados devem obedecer à 
autoridade dos poderes dominantes. “O Estado moderno 
é uma associação que tem como função a organização da 
dominação” (WEBER, 2003, p. 19) e o monopólio legítimo 
da força física foi conseguido como meio de dominação. 

Há dentro do pensamento weberiano três tipos de 
dominação, a tradicional6, a carismática7 e a legal. A que 
nos interessa aqui é a dominação legal, que se assenta 
na legalidade dos estatutos criados e também na 
obediência à ordem impessoal, objetiva e legalmente 
instituída e aos superiores por ela determinados.  

O fortalecimento desse tipo de dominação ocorre 
paralelo ao desenvolvimento do capitalismo moderno e, 
por isso, se reforçam mutuamente. Com a ampliação da 
busca pela razão e abandono das explicações mágicas 
para o mundo há uma crescente racionalização, o que 
fortalece a dominação legal e, como consequência, ocorre 
o desenvolvimento da burocracia, forma mais acabada de 
dominação. Conforme pensa Belli (2004, p. 99) a 
“pacificação da sociedade e a concentração dos meios de 
violência nas mãos do Estado foram fatores que 
impulsionaram a burocratização”. 

A vingança privada, tão característica das 
comunidades diferenciadas do passado, é substituída 
pela resolução impessoal dos conflitos. A violência, dessa 
forma, é desprivatizada em nome de um processo de 
pacificação da sociedade moderna. No entanto, um grupo 
especializado no uso da violência é criado para garantir 
os meios para a segurança dos indivíduos, evitando que 

                                                           
5 Adorno (2002) afirma que a violência legitima, na sociedade moderna, 
obedece aos ditames legais. Portanto, o fundamento dessa legitimidade 
repousa em leis e estatutos legais. Assim, legitimidade identifica-se com 
legalidade. 
6 Dominação advinda do passado eterno, ou seja, dos costumes 
consagrados por meio da validade imemorial e da disposição de respeitá-
los. A dominação tradicional é exercida pelo patriarca ou pelo príncipe 
patrimonial de outrora (WEBER, 2003). 
7 Autoridade que resulta do dom da graça, fundada nos poderes 
extraordinários de um indivíduo (carisma). Essa dominação tem como 
fundamento a devoção e a confiança absolutamente pessoais na 
revelação, no heroísmo e em outras qualidades de caráter eminentemente 
pessoal. Essa dominação é exercida pelo profeta ou, no campo da política, 
pelo chefe guerreiro eleito, pelo governante empossado por plebiscito, pelo 
grande demagogo e pelo chefe de um partido político (WEBER, 2003). 

as relações sociais sejam marcadas pelo domínio do mais 
forte (BELLI, 2004; WEBER, 2003). 

Torna-se necessária, porém, uma reflexão acerca da 
expressão “monopólio legítimo da violência física”, pois, 
segundo Pinheiro (1998), esse monopólio reside no poder 
que o Estado tem de prescrever e permitir o uso da 
violência. Vejamos de forma detalhada como isso 
acontece. 

Se analisarmos a coerção exercida pelo Estado 
veremos que, como ele não é um ser real, não pode 
executar nenhum ato de coerção porque não pode agir de 
alguma maneira. Essa coerção completa e prolonga a 
ficção de que a coerção exercida por homens e mulheres 
é desempenhada pelo Estado. A esta ficção dá-se o nome 
de imputação.  

O Estado, então, exerce a coerção por intermédio de 
homens, que são considerados como seus órgãos. Há, 
dessa forma, atos de coerção que são cometidos por 
indivíduos que não são considerados como órgãos do 
Estado, mas que são autorizados e prescritos por ele. Nos 
casos de legítima defesa, os indivíduos estão autorizados 
a desempenhar atos de violência física (PINHEIRO, 
1998). 

O monopólio não significa exercício exclusivo da 
violência, mas o direito exclusivo de prescrevê-la, proibi-la 
e permiti-la. Sendo assim, 

 
Monopólio é [...] o direito exclusivo de definir e de 
distinguir por meio de prescrições e de autorizações a 
coerção legítima e a coerção ilegítima. A afirmativa de 
que o Estado exerce a coerção física é, portanto, uma 
simples metáfora segundo a qual os órgãos do Estado 
têm o poder de prescrever ou de autorizar atos de 
coerção (PINHEIRO, 1998, p. 333). 

 
A criação do Estado Moderno, aparelho indivisível, 

entidade abstrata, impessoal e acima de todos os 
poderes, está ligada ao surgimento da figura do soberano, 
o defensor da paz, aquele que concentra o poder em suas 
mãos. No entanto, a relação entre Estado e Violência é 
ambígua, já que ao mesmo tempo o monopólio representa 
um instrumento de proteção e uma constante ameaça aos 
súditos (PINHEIRO, 1998).  

Com o passar do tempo houve um afrouxamento da 
concentração do poder nas mãos do soberano para um 
exercício do poder mais compartilhado, à medida que os 
regimes democráticos se desenvolviam. Embora existam 
países democráticos ao longo do mundo, há uma 
constante intolerância e desrespeito aos direitos 
humanos, inclusive operados pelos agentes do Estado, o 
que comprova que, um dos objetivos do Estado moderno, 
a promoção e garantia da paz e segurança, não tem sido 
plenamente alcançados (PINHEIRO, 1998). 

A gestão da segurança pública no Brasil 
contemporâneo parece afastar-se de alguns princípios 
que marcam o monopólio da violência física legítima. 
Especialmente no que se refere à resolução impessoal 
dos conflitos, Belli (2004, p. 100) diz: 

 
A questão da impessoalidade talvez tenha uma 
importância fundamental, pois pressupõe que todos os 
casos recebam um tratamento padrão, fazendo da 
igualdade perante a lei um dos princípios essenciais do 
funcionamento da burocracia. No entanto, são inúmeros 
os exemplos no Brasil que revelam a desconsideração 
desse princípio básico. Aparentemente, a lei, que deveria 
ser igual para todos, adquire elasticidade na atuação 
diária dos agentes do Estado e da polícia, podendo ser 
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desconsiderada, extrapolada ou exemplarmente aplicada, 
dependendo, entre outros fatores, da adequação ou não 
do suspeito ou criminoso aos estereótipos que orientam 
as praticas dos agentes policiais.  

 
Nesse sentido há uma completa ruptura com os 

cânones do Estado moderno que, sob o ponto de vista 
weberiano, optou por uma dominação do tipo legal-
racional, e que também adequou as práticas do Estado e 
da policia de acordo com os princípios de uma 
racionalidade impessoal. 

A questão do monopólio da violência física legítima 
no Brasil ganha contornos de uma trama perversa, uma 
vez que nosso Estado mistura de modo complexo 
características democráticas e autoritárias, agravadas 
ainda mais pelo princípio da redução do Estado 
preconizado pelos ideólogos do neoliberalismo.  

Se há no conjunto dos direitos importantes premissas 
de uma dominação legal, a saber, a igualdade de todos 
perante a lei e a impessoalidade na aplicação desses 
direitos, os encontros dos agentes do Estado e da policia 
militar com a população reforçam a ideia de um encontro 
pessoal que, além de reforçar as desigualdades e as 
hierarquias sociais, também é marcado pelo exercício 
absurdo e unilateral do autoritarismo. 

Esse encontro pessoal e unilateral entre Estado e 
criminoso segmenta a sociedade, identifica socialmente a 
violência como obra exclusiva de bandido e mantém a 
separação entre “nós, brasileiros de bem”, e “eles”, 
reproduzindo a falsa ideia de que a violência se localiza 
em determinados espaços sociais. Nessa lógica, é um 
risco cotidiano ser morador de áreas pobres, invisíveis 
aos investimentos sociais e econômicos, mas ao mesmo 
tempo visíveis às ações do Estado penal (FREIRE, 2009). 

O monopólio da violência física é minado pela própria 
atuação ilegal da policia que “tende a apoderar-se dos 
instrumentos de violência em uma duvidosa cruzada 
contra os criminosos e suspeitos” (BELLI, 2004, p. 104). 
Não raro essa instituição adquire certa autonomia na 
interpretação dos seus deveres e tende a reproduzir a sua 
concepção de sociedade que está em total desacordo 
com o principio da impessoalidade. 

 
 

Estado e a reprodução da exploração de classe 

Uma das principais contribuições para o 
entendimento do Estado, e das relações estabelecidas em 
seu seio, provém do pensamento de Karl Marx, Cientista 
Social, Historiador e Revolucionário nascido em 5 de Maio 
de 1818 na Alemanha. Embora Karl Marx não tenha 
empreendido uma análise sistemática do Estado, 
depreende-se de seus escritos, conforme pensa 
Bottomore (1983), uma concepção de Estado, segundo a 
qual este é considerado como “a instituição que, acima de 
todas as outras, tem como função assegurar e conservar 
a dominação e a exploração de classe” (BOTTOMORE, 
1983, p. 133).  

O Estado burguês, analisado por Marx em seus 
escritos, vai desempenhar seu papel principal na 
regulação das relações que se estabelecem no seio da 
sociedade civil-política burguesa, isto é, relações de 
produção. O Estado, diante da regulação das relações de 
produção, vai ser sempre uma instância em desfavor dos 
trabalhadores e em prol do capital, uma vez que seu 
papel é regular e não extinguir a exploração do trabalho 
pelo capital (SOUZA, 2010). 

Mandel (1977) aponta o que ele considera como o 
verdadeiro fundamento da teoria marxista do Estado, a 
saber: um Estado que ressalta o seu caráter classista, isto 
é, um Estado com ressaltos para a divisão de classes e 
para o domínio de uma classe sobre a outra. O autor 
afirma o seguinte: 

 
O Estado é um órgão especial que surge em certo 
momento da evolução histórica da humanidade e que 
está condenado a desaparecer no decurso da mesma 
evolução. Nasceu da divisão da sociedade em classes e 
desaparecerá no momento em que desaparecer esta 
divisão. Nasceu como instrumento nas mãos da classe 
dominante, com o fim de manter o domínio desta classe 
sobre a sociedade, e desaparecerá quando o domínio 
desta classe desaparecer (MANDEL, 1977, p. 14-15). 

 
O Estado não é um poder imposto de fora à 

sociedade, tão pouco pode ser considerado a imagem e a 
realidade da razão; ele revela o caráter inconciliável entre 
as classes sociais com interesses econômicos distintos 
que é incapaz de resolver. O Estado, conforme pensa 
Lenin (1980, p. 226),  

 
É [...] o produto da sociedade em determinada etapa de 
desenvolvimento; é a admissão de que esta sociedade se 
envolveu numa contradição insolúvel consigo mesma, se 
cindiu em contrários inconciliáveis que ele é impotente 
para banir. Mas para que estes contrários, classes com 
interesses econômicos em conflito, não se devorem e à 
sociedade numa luta infrutífera, tornou-se necessário um 
poder, que aparentemente está acima da sociedade, que 
abafe o conflito e o mantenha dentro dos limites da 
‘ordem’; e este poder, nascido da sociedade, mas que se 
coloca acima dela, e cada vez mais se aliena dela, é o 
Estado. 

 
O Estado nada mais é do que a manifestação das 

contradições de classe; é órgão de dominação de uma 
determinada classe, a burguesa (QUARESMA, 2009). 
Sendo assim, a solução para vencer esse aspecto 
contraditório passa pela exigência de uma revolução e 
pela destruição do aparelho do Estado que não somente 
reflete as contradições entre as classes como as 
reproduz. Acerca da revolução e da destruição do 
aparelho do Estado, Lenin (1980, p. 227) afirma: 

 
[...] se o Estado é o produto do caráter inconciliável das 
contradições de classe, se ele é um poder que está 
acima da sociedade e que cada vez mais se aliena da 
sociedade, então é evidente que a emancipação da 
classe oprimida é impossível não só sem uma revolução 
violenta, mas também sem a destruição do aparelho do 
poder de Estado que foi criado pela classe dominante no 
qual está encarnada esta alienação. 

 
Podemos afirmar a existência de duas classes 

fundamentais que ocupam um lugar no processo de 
produção ou como produtor ou como acumulador. Esse 
processo se dá essencialmente na sociedade capitalista 
onde o operário, durante uma parte de sua jornada de 
trabalho, trabalhar para produzir o seu salário. Durante a 
outra parte da jornada ele trabalha gratuitamente para o 
patrão, produzindo a mais-valia (MANDEL, 1977). 

Dessa relação de exploração entre operário e patrão, 
onde o segundo toma posse da mais-valia produzida 
essencialmente devido à existência do trabalho do 
primeiro, advém o aspecto coercitivo do Estado que 
reproduz uma violência institucionalizada com vistas à 
submissão das classes trabalhadoras. Mandel (1977, p. 
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67), abordando sobre esse aspecto coercitivo, nos lembra 
que 

 
[...] há uma instituição particular que se chama Estado 
que obriga os produtores aceitar a exploração. O Estado, 
isto é, a violência institucionalizada ao serviço da classe 
dominante, mantém a maioria dos produtores num estado 
de submissão. É essa a sua função essencial: manter a 
estrutura social existente, o modo de produção e as 
relações de produção existentes. 

 
Porém, a classe dominante, para perpetuar a sua 

dominação, não depende exclusivamente do Estado e da 
sua violência institucionalizada para manter a sua 
dominação. Ela exerce essa dominação através de outros 
instrumentos da superestrutura como o direito, a religião, 
a filosofia, a ideologia, os costumes e os hábitos 
(MANDEL, 1977). 

Daí que chegamos à compreensão de que Marx 
entende o Estado como uma relação entre a infra-
estrutura e superestrutura, em que a primeira é a base 
econômica ou o conjunto das relações de produção, ao 
passo que a segunda compreende as instituições jurídicas 
e políticas e por determinadas formas de consciência 
social (ideologia) (QUARESMA, 2009). Entretanto, 
conforme pensa Alves (2009), as relações estabelecidas 
no seio da superestrutura jurídico-política, que define as 
formas de consciência social, erguem-se sobre as 
relações de produção que condicionam, via de regra, o 
processo de vida social, política e espiritual em geral. 
Ocorre, dessa forma, a imposição das relações de 
produção para toda a sociedade.  

O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, 
religioso, literário, artístico etc., baseia-se no 
desenvolvimento econômico. Mas todos aqueles reagem 
entre si e sobre a base econômica. Não que a situação 
econômica seja, sozinha, causa ativa e que todo o resto 
seja apenas efeito passivo. Há, porém, interação à base 
da necessidade econômica, que, em última instância, 
sempre se impõe (QUIROGA, 1991 apud ALVES, 2009, p. 
234). 

Uma importante função do Estado, em sua 
associação com a classe economicamente dominante, é 
regular a luta de classes com o propósito principal de 
manter a ordem social estável e intacta (BOTTOMORE, 
1983). Entretanto, essa regulação da luta de classes se 
dá de duas formas, tendo-se em vista o contexto das lutas 
empreendidas pelos trabalhadores na segunda metade do 
século XIX: requisição da repressão direta por parte do 
Estado e por concessões pontuais na forma de 
legislações fabris.  

A luta de classes coloca em questão o trabalhador, na 
qualidade de vendedor de sua força de trabalho, 
querendo limitar a sua jornada de trabalho a uma 
grandeza normal, ou seja, aquela necessária à garantia 
dos meios de subsistência por intermédio do trabalho, e o 
capitalista, na qualidade de detentor dos meios de 
produção, e que consome e acumula a mais-valia 
produzida pelo trabalhador. A luta entre o trabalhador e o 
capitalista é decidida pela força presente na atuação do 
Estado que, direcionado pelo capital e detentor do 
monopólio da força, foi considerado por Karl Marx como o 
comitê da classe burguesa (BEHRING; BOSCHETTI, 
2007).  

Tem-se aqui uma dupla ação do Estado: de um lado, 
reprimia duramente o movimento dos trabalhadores e, de 
outro, regulamentava as relações de produção, segundo 

os interesses da classe social economicamente 
dominante. A luta dos trabalhadores, em torno da jornada 
de trabalho e as respostas da burguesia e do Estado são 
o cerne das primeiras expressões contundentes da 
questão social, já repleta, àquela época, de ricas e 
múltiplas e ricas determinações (BEHRING; BOSCHETTI, 
2007).  

 
 

A criminalização da questão social no capitalismo 
neoliberal 

A expressão questão social remonta ao primeiro terço 
do século XIX para dar conta do pauperismo advindo da 
Revolução Industrial. Àquela época não eram novidades 
as desigualdades entre as várias camadas sociais, a 
polarização entre ricos e pobres e a diferente apropriação 
dos bens sociais. No entanto, “era radicalmente nova a 
dinâmica da pobreza que então se generalizava” (NETTO, 
2001, p. 42). Nesse momento o pauperismo crescia na 
razão direta em que aumentava a produção de riquezas.  

À medida que a sociedade se mostrava capaz de 
produzir bens e serviços, mais se aumentava o 
contingente de membros que não tinham acesso a esses 
bens e serviços e se viam despossuídos das condições 
de vida. No entanto, os pauperizados não se 
conformaram com a situação a que estavam submetidos e 
os protestos tomaram as mais diversas formas, o que 
configurou em uma ameaça à ordem existente. Sendo 
assim, os protestos assumiram uma perspectiva de 
aversão à ordem burguesa e, a partir disso, o pauperismo 
designou-se com questão social (NETTO, 2001). 

Mais tarde, a partir da segunda metade do século 
XIX, a questão social perde sua estrutura histórica e 
passa a ser naturalizada, tanto pelo pensamento 
conservador laico quanto pelo pensamento confessional. 
Entre os laicos as manifestações imediatas da questão 
social (forte desigualdade, desemprego, fome, doenças, 
penúria, etc.) são vistas como desdobramentos da 
sociedade burguesa. São características inelimináveis de 
toda e qualquer ordem social e são passíveis de uma 
intervenção política limitada capaz de amenizá-las ou 
reduzi-las a um ideário reformista. No pensamento 
confessional reconhece-se a questão social e se apela 
para medidas políticas que diminuam as suas 
manifestações. Porém, a sua exacerbação contraria a 
vontade divina. O que aproxima os dois pensamentos é 
que eles gravitam em torno de um conservadorismo que 
apela para a reforma moral do homem e da sociedade, ou 
seja, a questão social se torna objeto de uma reforma 
moralizadora, uma reforma que preserva a propriedade 
dos meios de produção. Trata-se aqui de “combater as 
manifestações da ‘questão social’ sem tocar nos 
fundamentos da sociedade burguesa” (NETTO, 2001, p. 
44). 

Todavia, o ano de 1848 se torna um divisor de águas, 
uma vez que com as revoluções, ocorre a passagem do 
proletariado de classe em si a classe para si. Reconhece-
se que a questão social está associada necessariamente 
à sociedade burguesa e é “somente a supressão desta 
que conduz a supressão daquela” (NETTO, 2001, p. 44-
45). 

Porém, consciência política não é o mesmo que 
compreensão teórica, sendo que esta tardaria alguns 
anos ainda para encontrar as razões históricas para o 
entendimento da questão social. É apenas com a 
publicação do primeiro volume de O Capital que a 
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compreensão teórica acedeu o complexo de causalidades 
da questão social. A partir da análise marxiana tem-se a 
noção de que 

 
O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, 
a “questão social” – diferentes estágios capitalistas 
produzem diferentes manifestações da “questão social”; 
esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime 
do capital: sua existência e suas manifestações são 
indissociáveis da dinâmica especifica do capital tornado 
potencial social dominante. A “questão social” é 
constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se 
suprime a primeira conservando-se o segundo (NETTO, 
2001, p. 45). 

 
A questão social está determinada pelo traço histórico 

da relação capital-trabalho, isto é, a exploração. Além do 
mais, na análise marxiana fica interditado qualquer ilusão 
acerca do alcance das reformas no interior do capitalismo. 
Tem-se aqui o caráter revolucionário de tal assertiva 
(NETTO, 2001). 

A partir do fim da segunda guerra mundial, 
especialmente na Europa Ocidental, o capitalismo 
experimentou o que alguns denominaram de os trinta 
anos gloriosos, anos marcados por volumoso crescimento 
econômico aliado a uma melhoria nas condições de vida 
dos trabalhadores. Os marxistas, no entanto, insistiam em 
dizer, segundo Netto, que essa melhoria nas condições 
de vida dos trabalhadores não alterava a essência 
exploradora do capitalismo. A impressão generalizada era 
a de que esse dinamismo na economia dos trinta 
gloriosos parecia remeter ao passado a questão social e 
suas manifestações. Porém, na década de setenta, o 
mundo viveu o esgotamento da onda longa expansiva de 
desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, 
houve um ataque ideológico ao welfare state com o 
advento do neoliberalismo provando que o capital não tem 
compromisso social (NETTO, 2001). 

Erodiu-se o welfare state em vários países e o 
capitalismo desvestiu a pele de cordeiro. A 
intelectualidade acadêmica, aquela que considera Marx o 
criador de um paradigma ultrapassado, em crise, atesta o 
surgimento de uma nova pobreza, os excluídos, o que 
atesta o surgimento de uma nova questão social8. Esse 
trabalho não está de acordo com esta ideia, já que, nos 
termos marxianos, inexiste uma nova questão social, mas 
sim a emergência de novas expressões dela e que elas 
são insuprimíveis sem a supressão do capital.  

A dinâmica societária especifica dessa ordem não só 
põe e repõe os corolários da exploração que a constitui 
medularmente: a cada novo estágio de seu 
desenvolvimento, ela instaura expressões sócio-humanas 
diferenciadas e mais complexas, correspondentes à 
intensificação da exploração que é a sua razão de ser 
(NETTO, 2001). 

O caminho percorrido nos permite chegar à fase atual 
do capitalismo que nos apresenta novas manifestações 
da questão social. Vivemos, na atualidade, um processo 
de expansão e domínio do capital e isto gera uma série de 
agravantes, sobretudo para a classe trabalhadora que, ao 
longo desses últimos 30 anos, tem perdido uma série de 
direitos. Vale lembrar que o quadro longo de recessão da 
economia, iniciado no Brasil, sobretudo nos anos 1980, 
provocou “abalos sísmicos”, sobretudo na economia da 
classe trabalhadora que viu o seu salário perder valor, o 

                                                           
8 Acerca desse assunto, conferir ROSANVALLON, Pierre. A Nova questão 
social. Brasília: Instituto Teotonio Vilela, 1998. 

seu emprego ser tirado e, além do mais, a sua pobreza 
aumentada, em uma avalanche de miséria que 
recrudesce cada vez mais. 

A partir dos anos 70 o mundo assistiu os 30 anos 
gloriosos ruírem e a ideologia neoliberal sendo 
implantada. Há, a partir daí, uma reconfiguração nas 
ações estatais no que se referem às políticas sociais que 
agora se conformam aos princípios de racionalidade do 
capitalismo neoliberal.  As respostas à questão social 
obedecem, então, à lógica neoliberal, a partir das 
recomendações dos organismos internacionais.  

Esta passagem de um Estado social para um Estado 
mínimo no que se refere ao social é estudada por Löic 
Wacquant tendo como foco o caso dos Estados Unidos. 
Conservadas as particularidades deste país, onde não 
houve um Estado de bem-estar social aos moldes 
europeus, mas um Estado caritativo, 

 
[...] há a substituição progressiva de um (semi) Estado-
providência por um Estado penal e policial, no seio do 
qual a criminalização da marginalidade e a “contenção 
punitiva” das categorias deserdadas faz as vezes de 
política social (WACQUANT, 2003, p. 19-20). 

  
Há, de acordo com o autor, uma difusa insegurança 

social moldada pela fragmentação do trabalho assalariado 
e pela reestruturação da hierarquia étnica. Esta panaceia 
punitiva orquestrada pelo Estado norte-americano, 
exportado para todo o globo terrestre, incluindo o Brasil, 
“almeja conter as desordens urbanas alimentadas pela 
desregulamentação econômica e disciplinar as frações 
precarizadas da classe trabalhadora pós-industrial” 
(WACQUANT, 2012, p. 13). 

Resgatando o pensamento hobbesiano acerca do 
Estado e da sua “mão direita”, o lado masculino que tem 

como tarefa reforçar a nova disciplina econômica através 
de cortes orçamentais e desregulamentação econômica, e 
“mão esquerda”, o lado feminino materializado pelo 
ministério dos desperdícios encarregado das funções 
sociais (educação, saúde, habitação, assistência social e 
legislação trabalhista), Wacquant (2012) afirma que o 
novo governo da insegurança social gestado pelo 
capitalismo neoliberal nos Estados Unidos e exportado 
como modelo para outros países requer tanto um 
deslocamento do braço social, mão esquerda, para o 
braço penal do Estado, mão direita, quanto a colonização 
do setor assistencial pela lógica punitiva. 

Esse deslocamento da atividade estatal do braço 
social para o braço penal e a incipiente penalização da 
assistência social faz parte, conforme pensa Wacquant 
(2012), da remasculinização do estado, isto é, a transição 
do “estado-babá” da era fordista-keynesiana ao rigoroso 
“estado-pai” do neoliberalismo.  

Percebe-se a partir do pensamento de Wacquant que 
as manifestações da questão social deixam de ser objeto 
de intervenção do braço social do Estado para se 
tornarem objeto essencial de intervenção do braço penal 
do Estado. Não à toa, vimos o Brasil sair de uma ditadura 
de mais de 20 anos para entrar em uma democracia que 
conserva práticas autoritárias em suas instituições 
policiais e de justiça. Podemos perceber também, através 
dessa conservação, como, nas relações entre Estado e 
sociedade, tem prevalecido um paradigma de 
criminalização dos segmentos historicamente alijados de 
seus direitos mais essenciais, a saber: os jovens pobres, 
negros e moradores de periferias. 
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Assim como nos Estados Unidos ocorre uma 

substituição dos guetos como prisão etno-racial pelas 
prisões como guetos judiciais, no Brasil há um continuum 
perverso entre periferia, criminalidade, violência policial e 
sistema penitenciário. Dessa forma, podemos concluir que 
a questão social no Brasil passa por um processo de 
violenta criminalização. Iamamoto (2001, p. 17) escreve 
sobre isso. 

 
Atualmente, a questão social passa a ser objeto de um 
violento processo de criminalização que atinge as classes 
subalternas. Recicla-se a noção de “classes perigosas” – 
não mais laboriosas –, sujeitas à repressão e extinção. A 
tendência de naturalizar a questão social é acompanhada 
da transformação de suas manifestações em objeto de 
programas assistências focalizados de “combate à 
pobreza” ou em expressões da violência dos pobres, cuja 
resposta é a insegurança e a repressão oficiais. Evoca o 
passado, quando era concebida como caso de polícia, ao 
invés de ser objeto de uma ação sistemática do Estado 
no atendimento às necessidades básicas da classe 
operária e outros segmentos trabalhadores. Na 
atualidade, as propostas imediatas para enfrentar a 
questão social no país atualizam a articulação assistência 
focalizada/repressão, com o reforço do braço coercitivo 
do Estado em detrimento da construção do consenso 
necessário ao regime democrático, o que é motivo de 
inquietação. 

 
 

Espírito Santo na Era Hartung (2003-2010): 
encarceramento, homicídio de jovens e criminalização 
da questão social 

Importa resgatar nesse momento os marcos 
conceituais adotados por este trabalho e que nortearam o 
projeto de pesquisa “Criminalização da questão social no 
Estado do Espírito Santo ao longo do governo de Paulo 
Hartung” e após um breve resgate faremos uma breve 
análise do governo de Paulo Hartung entre 2003 e 2010 
dando destaque às ações de investimentos do Estado na 
segurança pública, especialmente na questão 
penitenciária, e aos números relacionados à violência 
contra jovens no mesmo período. 

O Estado brasileiro arroga para si o monopólio do 
exercício da força. Conforme vimos neste trabalho esse 
monopólio denota o exercício da força de forma imparcial, 
o que, nos ditames do Estado moderno, fica excluído 
qualquer ação que seja considerada injusta. Cabe 
perguntar se, a opção que o Estado brasileiro o capixaba 
fazem pela construção de mais penitenciárias, promoção 
de medidas de encarceramento em massa como a forma 
mais eficiente de combate à criminalidade urbana e, 
consequentemente, promoção de medidas cada vez mais 
duras e repressivas de combate à violência, não 
significam um redirecionamento da impessoalidade do 
Estado em direção a uma pessoalidade nas aplicações 
das penalidades?  

Outra questão pontuada é no que tange à burocracia 
ser a forma mais acabada de poder, o que garante para 
esse Estado que monopoliza a violência o exercício 
racional do poder em face da sociedade. Essa 
característica do Estado moderno em Weber está em 
consonância com os ditames do Estado neoliberal que se 
estabelece no Brasil, que subsume às suas ações, sejam 
as econômicas ou as sociais, os princípios da 
racionalidade do capital. Acerca disto, podemos concluir o 
seguinte: ao mesmo tempo em que o Estado opta por 
programas sociais de caráter pontual e focalizado na 

pobreza e que responsabilizam os indivíduos pela sua 
própria sobrevivência – daí a lógica empreendedorista dos 
vários programas do governo – ele amplia as suas ações 
no que se referem a controlar as desordens urbanas 
geradas exclusivamente pelas desregulamentações 
operadas pelo próprio capitalismo. Batista (2003, p. 9), na 
introdução ao livro “Punir os pobres: a nova gestão da 
miséria nos Estado Unidos” de Wacquant (2003), diz o 
seguinte acerca dos processos de desresponsabilização 
do Estado e responsabilização individual do sujeito: 

 
[...] Se por um lado aumentou a desigualdade e a 
insegurança econômica nas últimas décadas, o Estado 
diminuiu paulatinamente suas intervenções sociais. A 
guerra contra a pobreza é substituída por uma guerra 
contra os pobres. [...] Uma das perversões da nova 
ordem econômica é internalizar individualmente o 
fracasso da pobreza como responsabilidade pessoal, o 
que também tange a mão-de-obra no sentido de aceitar 
cabisbaixo o emprego precário e sem direitos. 

 

Batista (2003) continua pontuando que o que 
percebemos nos dias atuais é a passagem de uma rede 
de segurança do Estado caritativo para a montagem de 
uma rede disciplinar do Estado numa estratégia cada vez 
mais de criminalização das consequências da miséria do 
Estado. Dessa forma, os serviços sociais vão sendo 
paulatinamente transformados em instrumentos de 
controle e vigilância das antigas classes laboriosas que, 
na lógica do Estado penal que se estabelece, se tornaram 
classes perigosas.  

Às novas classes perigosas, os jovens negros, 
moradores de periferia e que sequer concluíram seus 
estudos, se levanta um Estado extremamente autoritário 
que, trazendo à tona a necessidade de controle da 
criminalidade urbana, opta por medidas de 
encarceramento em massa como o único remédio 
possível para tratar as desordens noticiadas pela mídia 
cotidianamente.  Sobre isto, Freire (2009, p. 188) pondera 
que 

 
[...] a matriz edificada pela mídia acaba inspirando, 
orientado ou ajudando a construir a legitimidade das 
políticas sociais voltadas para o controle dos pobres, 
vistos como classes perigosas pela mídia. Nesse campo 
os discursos defendidos pela mídia se bifurcam: de um 
lado surgem aqueles voltados para as políticas 
assistenciais que buscam impedir/evitar que as 
populações “vulneráveis” e/ou pertencentes a “grupos de 
risco” sejam interceptadas pela emergência da violência 
enquanto principais atores propulsores e vítimas da 
mesma. De outro lado estão os discursos direcionados 
para o aumento e maior efetivação das políticas de 
segurança, que buscam justificativas para legitimar a 
criminalização da pobreza através da coibição e punição 
severa dos atos que definem como violentos. 

 

No que se refere à criminalização do pobre, negro e 
jovem – justamente a população inserida dentro das 
classes perigosas para o capital – que se manifesta pelo 
encarceramento, dados do Ministério da Justiça para 
Dezembro de 2010 são bastante elucidativos. Naquele 
mês havia, no Brasil, uma população prisional estimada 
em 496.251 presos, que correspondia a uma quantidade 
de 259,17 presos por 100.000 habitantes. Desse 
quantitativo populacional encarcerado no Brasil, 252.796 
eram negros ou pardos, 238.217 estavam inseridos na 
faixa etária entre 18 e 29 anos e 302.225 deles sequer 
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haviam concluído os ensinos fundamental e médio9 
(INFOPEN, 2010).  

A realidade capixaba não se desloca desse quadro de 
endurecimento penal/punitivo que se estabelece às 
classes perigosas brasileiras. Ademais, o Estado 
conserva e reproduz as características neoliberais, o que 
fica comprovado com a assunção ao governo capixaba de 
Paulo Hartung que, no discurso de posse do governo, se 
incumbiu da tarefe da modernizar administrativamente o 
Espírito Santo e, acima de tudo, combater o crime 
organizado, anunciado pelo governador empossado como 
a causa de todos os problema no Estado (RIBEIRO 
JÚNIOR, 2012). 

Ribeiro Júnior (2012), pondera que a perspectiva de 
crime que rondava o imaginário capixaba no momento em 
que Hartung assumiu era completamente diferente do 
imaginário que se tinha da criminalidade de rua. Esta 
visão, advinda do governo anterior exercido por Ignácio 
entre 1999 e 2002, compartilhava a ideia de que o crime 
organizado imperante aqui estava associado à máfia, de 
uma criminalidade que teria se apropriado da máquina 
pública para satisfazer seus interesses privados. Esta 
visão era personificada na figura de José Carlos Gratz, 
um antigo bicheiro que teria se tornado, à revelia do 
Estado e do voto que elegeu José Ignácio, o governador 
de fato até o fim da gestão de Ignácio em Dezembro de 
2002 (RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 

Deste modo, o primeiro governo de Hartung, apesar 
dos números relacionados aos homicídios, cria que este 
não era o verdadeiro problema enfrentado pelo Estado. 
Não havia um problema de segurança pública, mas de 
crime organizado, de máfia. 

Do primeiro mandato de Hartung, podemos concluir 
que o seu governo se adequou ao modelo predominante 
no Brasil. Nas palavras de Ribeiro Júnior (2012, p. 34) 

 
Ele pagou as dívidas e os salários atrasados, recuperou 
a arrecadação e o crédito do Estado, permitindo, assim, a 
recuperação dos investimentos nas áreas necessárias ao 
desenvolvimento e à modernização do Espírito Santo. 

 

Cumpre destacar que, embora em seu primeiro 
mandato o tema da violência e da criminalidade tenha 
ficado à sombra do crime organizado, o governo 
empreendeu ações na área de segurança pública. 

 
Os investimentos foram bastante expressivos nos 
primeiros anos de governo, saindo de R$ 421 milhões de 
reais em 2002 para R$ 810,2 milhões de reais em 2006. 
A maior parte desta verba foi destinada à reorganização 
das polícias civil e militar por meio da contratação de 
novos profissionais, compra de equipamentos e veículos, 
reforma de construção de delegacias, etc. Não houve 
investimento significativo no sistema penitenciário 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 34). 

 

Apesar de não ter havido um investimento 
significativo no sistema penitenciário, destaca-se, no 
primeiro mandato de Hartung entre 2003 e 2006, o 
aumento da população prisional, a despeito de existir um 
déficit no número de vagas. Em 2003 havia sob jurisdição 
do sistema penitenciário uma quantidade de 4.128 presos 
para uma quantidade de 1.783 vagas existentes, o que 
representava àquele momento um déficit de 2.345 

                                                           
9 Conferir no site 

file:///C:/Users/Valber%20Ricardo/Downloads/Dez2010_Brasil.pdf. 

vagas10(INFOPEN, 2003). Para o ano de 2006, a questão 
da superlotação no sistema penitenciário vai se agravar, 
pois, em relação a 2003, a população carcerária vai 
aumentar para 5.187 presos para uma quantidade de 
3.525 vagas, o que representou àquele momento um 
déficit de 1.662 vagas11 (INFOPEN, 2006). Em 2006, 
juntando a população carcerária sob responsabilidade do 
sistema penitenciário, delegacias e polícia militar, a 
população prisional foi estimada, segundo dados do 
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 
(InfoPen), em 7.338 presos. Acerca desse aumento da 
população no sistema penitenciário, Ribeiro Júnior (2012) 
afirma que poderia surpreender o fato de que um governo 
que não se inicia com a intenção de combater a 
criminalidade de rua ter se tornado o responsável em 
aumentar a população carcerária ao final do primeiro 
mandato. 

Duas crises também foram deflagradas no primeiro 
mandato de Hartung: o caso dos grampos ilegais 
envolvendo a Rede Gazeta, que culminou na exoneração 
de Rodney Miranda do cargo de Secretário de Segurança 
Pública, mas não impediu que no final de 2006 o mesmo 
se tornasse o candidato eleito mais votado para a 
Assembleia legislativa do Espírito Santo; e a crise do 
sistema prisional deflagrada pelas denuncias, feitas pelo 
Sindicato dos trabalhadores e servidores públicos do 
Espírito Santo, de péssimas condições dos presídios, que 
se encontravam superlotados, prédios deteriorados, sem 
equipamentos e sem uma política de recursos humanos 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 

Essas denúncias feitas à Vara de Execuções Penais 
foram repassadas à Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados e, 
posteriormente, repassadas ao Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) e ao Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que 
designou uma visita institucional ao sistema prisional no 
mês de Março em 2006. Dentre as instituições visitadas, a 
Casa de Custódia de Viana (CASCUVI) foi a que mais 
impressionou devido às condições degradantes e 
desumanas encontradas pelos conselheiros da CNPCP. 
Sobre isto, eles relataram: 

 
Trata-se de local degradante, malcheiroso, sujo, propício 
a doenças que, por acaso enumeradas aqui, dariam 
margem a várias páginas, já que a unidade prisional não 
oferece, sequer, condições para porcos criados de 
maneira primitiva. Uma verdadeira “casa de horror” [...]” 
(CNPCP apud RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 39). 

 
O quadro estabelecido no segundo mandato de 

Hartung entre 2007 e 2010, no que se refere ao 
encarceramento e aos dados de homicídios nos principais 
municípios que compõem a Região Metropolitana da 
Grande Vitória irão demonstrar a criminalização e 
vitimização cada vez mais crescente da população jovem 
e negra do Espírito Santo, o que, nos termos adotados 
por este trabalho, denominaremos como a criminalização 
da questão social no Espírito Santo. 

O novo mandato marcou uma virada no discurso do 
então governador reeleito acerca da política de segurança 
pública, a partir de agora mais centrada no 
encarceramento em massa e na criminalização da 

                                                           
10 Conferir no site 
file:///C:/Users/Valber%20Ricardo/Downloads/2003PopCarceraria.pdf. 
11 Conferir no site 
file:///C:/Users/Valber%20Ricardo/Downloads/2006PopCarceraria.pdf. 
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pobreza. O segundo mandato também vai deflagrar uma 
aguda crise no sistema prisional ocasionada pelas 
denúncias feitas junto à Organização das Nações Unidas 
(ONU), no que foi denominado de “as masmorras de 
Hartung”12, e pela utilização no Estado das celas 
metálicas que, na verdade, eram contêineres de carga 
adaptados como carceragens (RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 

 
Os contêineres começaram a ser utilizados no presídio 
de Novo Horizonte, no município de Serra, depois na 
Casa de Detenção Provisória de Cariacica, no presídio 
feminino de Tucum, e, mais surpreendentemente ainda, 
na Unidade de Internação Socioeducativa (Unis) 
destinada a adolescentes em conflito com a lei – que 
deveriam ser submetidos ás garantias mais rígidas 
previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 41-42). 

 

Podemos verificar a partir da situação vivenciada pelo 
sistema penitenciário que o processo de modernização do 
Espírito Santo caminhou junto com o processo de 
barbarização da vida societária vivenciado pela população 
carcerária e pelos adolescentes internados no sistema 
socioeducativo. Acerca disto podemos dizer que a 
população encarcerada nos contêineres é uma extensão 
da população supérflua – jovens e negros – do 
capitalismo neoliberal (COSTA, 2009). 

Todo esse quadro de graves violações dos direitos 
humanos dos presos nos leva a pensar que de fato houve 
no solo capixaba a instalação de prisões da miséria, uma 
política de aprisionamento diferenciada por cor e classe. 
Tanto é que os dados mostram que entre 2005 e 2010 
houve uma evolução no encarceramento de negros e 
pardos.  

Em Dezembro de 2005, havia no Espírito Santo 2.655 
presos de cor negra ou parda, contra 930 presos de cor 
branca, isto é, para cada preso de cor branca havia 2,85 
presos de cor negra. Em Dezembro de 2010, último ano 
do governo Hartung, a população prisional do Espírito 
Santo estava estimada em 10.803, o que correspondia a 
uma quantidade de 309,79 presos por 100.00 habitantes. 
Havia na população carcerária 7.596 negros ou pardos 
contra 2.042 brancos, ou seja, para cada preso branco 
havia 3,71 presos negros. Do total de presos havia 6.260 
inseridos na faixa etária entre 18 e 29 anos e 7.473 
sequer haviam concluído os ensinos fundamental e 
médio13 (INFOPEN, 2010; RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 

Confrontando esses dados à realidade norte-
americana entendemos que lá, como aqui, o grosso da 
clientela penal provém das zonas inferiores do espaço 
social. Traçando o perfil dos presos na Casa de Detenção 
de Los Angeles, Wacquant (2012, p. 72) diz que “46% são 
latinos e 33% negros, contra apenas 18% brancos [...]. A 
metade tem entre 18 e 29 anos [...]”. A pretexto de colocar 
sob vigilância policial e penal os bairros segregados e 
seus habitantes, o polícia de Denver, no mesmo país, 
fichou, no ano de 1993, cerca de 6.500 jovens suspeitos 
de pertencer a gangues, embora não existissem mais de 
500 membros de gangues em toda a cidade. O resultado 
a que se chegou com essa política foi: 

 

                                                           
12 Não serão as “masmorras do Hartung” também as “masmorras do 
subproletariado”, cuja clientela é recrutada “nos setores mais deserdados 
da classe operária, e notadamente entre as famílias do subproletariado de 
cor nas cidades profundamente abaladas pela transformação conjunta do 
salariado e da proteção social” (WACQUANT, 2003, p. 33)? 
13 Conferir no site 
file:///C:/Users/Valber%20Ricardo/Downloads/Dez2010_ES.pdf. 

[...] mais de nove jovens em dez inclusos na lista eram 
afro-americanos (57%) e latinos (33%), apesar da 
população de Denver ser branca em 80%. Imagine-se o 
estupor e a cólera da comunidade negra ao descobrir que 
não menos de 3.691 de seus jovens, ou seja, dois terços 
dos afro-americanos residentes na cidade, eram 
considerados suspeitos, se não culpados pelas 
autoridades! (WACQUANT, 2003, p. 72). 

 
Importante destacar a escalada que o governo 

empreendeu no combate ao tráfico de entorpecentes, 
capitaneada pelo Secretário de Segurança Pública 
Rodney Miranda, empossado mais uma vez à Secretaria 
da qual fora exonerado no primeiro mandato de Hartung. 
Em entrevista concedida no ano de 2009, Rodney 
Miranda disse: 

 
No primeiro governo de Paulo Hartung, nós tivemos que 
combater a violência urbana, mas tivemos que doar muito 
de nossa energia até para fazer a reconstrução do 
Estado e da política de segurança pública. A gente não 
pode esquecer do crime organizado, até porque tem 
muita gente que enriqueceu do patrimônio público que 
ainda frequenta colunas sociais por aqui. Mas o nosso 
maior desafio é o mesmo que o do resto do Brasil, o 
problema do crack, da violência entre jovens e é para 
isso que está voltado nosso trabalho (RIBEIRO JÚNIOR, 
2012, p. 56). 

 
O resultado dessa política resultou em um aumento 

no encarceramento de mais de 1.076 pessoas entre 2009 
e 2010. Nota-se que essa política de encarceramento por 
tráfico de entorpecentes, resultado da Lei nº 11.343/2006, 
a Lei de drogas, aconteceu ao mesmo tempo em que 
houve o aumento da população negra e parda no sistema 
penitenciário capixaba (RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 
Podemos observar o caráter preconceituoso e 
discriminatório de tal lei no seu artigo 28 e inciso 2º que 
diz:  

 
Para determinar se a droga destinava-se a consumo 
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da 
substância apreendida, ao local e às condições em que 
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do 
agente. 

 

Importa dizer que esta lei reforça a tese segundo a 
qual a depender do local em que o cidadão for apreendido 
com a droga, não importando se ele de fato for usuário, 
ele pode ser ou não considerado traficante de 
entorpecente. O encarceramento pelo tráfico de 
entorpecente, dessa forma, responde pelo 
“escurecimento” dos ocupantes do sistema penitenciário 
capixaba, que, assim como o sistema penitenciário 
americano, prende mais negros que brancos. A guerra 
contra as drogas também tem sido a responsável pelo 
crescimento astronômico de presos nos Estados Unidos. 
Wacquant (2003, p. 28-29) pondera o seguinte sobre o 
assunto: 

 
[...] o encarceramento atinge prioritariamente os negros: 
o número de detentos afro-americanos multiplicou-se por 
cinco desde 1970, depois de ter caído 7% durante o 
decênio precedente. Pela primeira vez em sua história, 
as prisões dos Estados Unidos encerram mais negros do 
que brancos; estes últimos eram 12% na população do 
país, mas forneciam 53% de seus presos em 1994, 
contra 38% um quarto de século antes. As taxas de 
encarceramento de afro-americanos triplicou em 12 anos 
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e chegava a 1.895 em cada 100 mil em 1993, ou quase 
sete vezes as taxas de brancos (293 em 100 mil) e vinte 
vezes as taxas registradas nos países europeus. 

 

Na verdade, conforme pensa Wacquant (2003), essa 
política de guerras às drogas desmerece o próprio nome, 
pois na verdade designa uma guerrilha de perseguição 
aos vendedores de ruas e não aos grandes traficantes, 
dirigida contra a juventude dos guetos para quem o 
comércio a varejo é a fonte de emprego mais diretamente 
acessível.  

A aplicação da Lei nº 11.343/2006 no Espírito Santo, 
a despeito de descriminalizar o consumo da droga, 
porquanto isto não ocasionará a prisão, provocou na 
verdade um efeito contrário, uma criminalização em 
massa de jovens negros e pardos. Conforme Ribeiro 
Júnior (2012) pondera, não importa a quantidade de droga 
apreendida, mas as circunstâncias sociais que envolvem 
o delito. 

Enquanto o governo Hartung assumia uma clara 
opção pela prisão por tráfico de entorpecentes e crimes 
patrimoniais, o Estado se via envolvido em uma escalada 
de violência física por causas externas que dizimava 
muitos jovens negros e pardos. Entre 2006 e 2010, no 
que se refere ao número de homicídios na população total 
por raça/cor, houve um aumento de 47,5 para 65,0 por 
100.000 negros.  No que se referiu ao homicídio de 
brancos, entre os mesmos anos, houve uma diminuição 
de 17,9 para 17,7 por 100.000 brancos. No ordenamento 
das unidades federadas, em 2010 o Espírito Santo 
ocupava a segunda posição entre os Estados com mais 
homicídios entre a população negra. Entre as capitais 
brasileiras, Vitória, em 2010, tinha uma taxa de 189 
negros mortos por homicídios por 100.000 habitantes, 
ocupando o 3º lugar no Brasil entre as capitais, perdendo 
somente para João Pessoa e Maceió (WAISELFISZ, 
2012). 

Em 2010, a região da Grande Vitória e interior do 
Espírito Santo também apresentaram índices maiores de 
homicídios de negros em relação aos homicídios de 
brancos. Seguem os dados dos municípios: Vitória: 189 
negros mortos e 30 brancos; Serra: 275 negros mortos e 
32 brancos; Cariacica: 179 negros mortos e 22 brancos; 
Vila Velha: 154 negros mortos e 24 brancos; São Mateus: 
69 negros mortos e 3 brancos; e Linhares: 71 negros 
mortos e 6 brancos (WAISELFISZ, 2012). 

No que se refere aos números de homicídios que 
vitimaram a população jovem negra e parda nos anos de 
2006 e 2010, os dados do Espírito Santo são alarmantes 
e indicam o recorte de raça/cor dos homicídios. Em 2006 
653 jovens negros (115,9 jovens negros por 100.000 
habitantes) contra 95 jovens brancos (24,6 jovens brancos 
por 100.000 habitantes) morreram por homicídios. Em 
2010 a lógica permaneceu a mesma, sendo 795 jovens 
negros (140,2 jovens negros por 100.000 habitantes) 
assassinados contra 108 jovens brancos (29,1 jovens 
brancos por 100.000 habitantes) (WAISELFISZ, 2012). 

Destacamos também que, em 2010, 4 municípios da 
Grande Vitória estavam na lista dos 100 Municípios com 
maiores taxas de homicídios de jovens negros. Vitória, à 
época com uma população jovem de 88.781, apresentou 
o número de 130 homicídios de jovens negros contra 14 
de jovens brancos. Serra, à época com uma população 
jovem de 118.886, apresentou 185 homicídios de jovens 
negros contra 16 de jovens brancos. Vila Velha, com uma 
população jovem de 110.535, apresentou 106 homicídios 
de jovens negros contra 13 de jovens brancos. E 

Cariacica, com uma população jovem de 96.182, teve 106 
homicídios de jovens negros e 11 de jovens brancos 
(WAISELFISZ, 2012). 

Considerando os dados relacionados ao 
encarceramento e homicídios de jovens negros e pardos, 
coloca-se perante nós a orientação seletiva operada pela 
criminalização da questão social e vitimização cada vez 
maior desse segmento vulnerável e esquecido da 
sociedade. A faixa etária que compreende o fim da 
adolescência e entrada na maioridade se constitui de 
pessoas que, não somente estão vulneráveis às violações 
dos direitos humanos pelos agentes do Estado, mas 
também pela criminalidade urbana (SANTOS, 2012).  

Ressalta-se que a política de encarceramento se 
tornou um negócio a serviço do capital, apesar de o 
discurso governamental ser o de ampliação do número de 
vagas no sistema penitenciário, mesmo que esta 
ampliação fosse pela adoção das celas contêineres. 
“Após 2006, somente com as celas metálicas foram 
gastos R$ 5,2 milhões para a compra de 93 módulos que 
foram completamente desativados em Agosto de 2010” 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 61). 

Além da ampliação das celas metálicas, entre 2007 e 
2008, 1.352 novas vagas em cinco novas unidades foram 
abertas: Penitenciária de Segurança Máxima II (336 
vagas); Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de 
Itapemirim (224 vagas); Centro de Detenção Provisória de 
Viana (176 vagas); Penitenciária Regional de Cachoeiro 
de Itapemirim (432 vagas); e Centro Prisional Feminino de 
Cachoeiro de Itapemirim (184 vagas). Até 2008 os 
investimentos chegaram a quase R$ 50 milhões 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 

Entretanto, as circunstâncias em que estas novas 
vagas e unidades foram abertas merecem consideração, 
posto que a construção das novas unidades tenham sido 
feitas sem licitação.  O Relato do Conselho Nacional de 
Política Criminal de Penitenciária (CNPCP) acerca em 
visita ao Estado e conversa com o Secretário de Justiça à 
época, Ângelo Roncali, é bastante elucidativo acerca da 
não realização das licitações. 

 
[...] Ângelo Roncali explicou todas as dificuldades que 
teve desde que assumiu a secretaria. Disse, em síntese, 
que os problemas só serão resolvidos com a construção 
de novos presídios, o que está programado para o ano 
de 2010 e seguintes. Disse-nos que tais edifícios não 
demorarão quase nada, já que são todos construídos 
sem qualquer licitação, em regime de emergência 
(CNPCP, 2009 apud RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 61).  

 
É bastante duvidoso também o custo por vaga. Entre 

2004 e 2005 o custo por vaga era, em média, de R$ 
18.352,06. Entre 2007 e 2008, já sem a realização de 
licitações, o custo médio por vaga aumentou, passando 
para R$ 35.207,10. Em 2009, esta cifra aumentaria mais 
uma vez, passando para R$ 42.379,18. Em suma, o 
investimento total da administração Hartung na 
construção de novas vagas foi de R$ 453,4 milhões sem 
licitações e sem controle pelos órgãos de fiscalização. 
Ribeiro Júnior (2012, p. 62) traça de forma clara esse 
quadro. 

 
A fórmula da construção dos presídios sem licitação caiu 
como uma luva para a administração do Estado. Ela 
conseguiu expandir absurdamente o número de vagas 
em um espaço muito curto de tempo e sem nenhum 
controle dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de 
Contas – por isso não houve questionamento oficial 
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sobre o aumento de 2,69 vezes no custo das vagas entre 
20005 e 2010). 

 

Com o recurso do Estado a não abertura de 
processos licitatórios, apenas duas empresas passaram a 
monopolizar toda a construção de novos presídios no 
Espírito Santo, a DM Construtora e Obras Ltda. e a Verdi 
Construções, mesmo que a primeira empresa estivesse 
sendo investigada em São Paulo. Isto posto, a expansão 
carcerária no Espírito Santo, totalmente livre da 
burocracia licitatória, se tornou em um negócio 
extremamente lucrativo para estas duas empresas 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012).  

Apesar de todas as suspeitas que se tinham das 
irregularidades presentes nos atos administrativos 
estaduais, nenhum órgão oficial de controle investigou as 
denúncias ou tomaram medidas. Soma-se a isto a 
incursão da iniciativa privada na administração dos 
presídios e na prestação de serviços alimentícios. Acerca 
dos serviços de alimentação, os contratos envolviam 
cifras altíssimas. Segue análise de Ribeiro Júnior (2012, 
p. 69). 

 
Os contratos envolvem cifras bastante altas. A empresa 
TMS Conzinha Industrial [...], em Dezembro de 2006, 
fechou um contrato no valor de R$ 150.798 mensais para 
fornecer a alimentação do Presídio de Segurança 
Máxima II. Em Março firmou um contrato para fornecer as 
“quentinhas” da Casa de Custódia de Viana, a famosa 
CASCUVI, no valor de R$ 4.813.200 anuais [...]. 

 

Se o argumento do governo estadual era o de 
modernizar a sua administração, isto não incluía o setor 
de alimentação nos presídios, realizados sem o mínimo 
de qualidade, o que foi atestado pelas denuncias feitas 
em relação às quentinhas. Parece que o governo do 
Estado do Espírito Santo, à época, não somente fazia 
com que o prisioneiro cheirasse como prisioneiro, mas 
também comesse como um (WACQUANT, 2003). 

Diante de toda esta realidade, podemos concluir que 
a política de encarceramento em massa de jovens e 
negros, a administração e os serviços de alimentação em 
mãos da rede privada e a crescente vitimização da 
população jovem e negra, caminham de mãos dadas com 
o processo de criminalização da questão social em 
território capixaba nos anos Hartung. Acrescentamos que, 
se não temos aqui no Estado presídios totalmente 
privados, a lógica privada não se afastou da política 
estadual do tudo penal. O tudo penal se transformou em 
uma indústria altamente lucrativa (WACQUANT, 2003). 

O quadro de desresponsabilização do Estado e sua 
parceria com a iniciativa privada demonstram que o 
Espírito Santo, assim como o próprio governo brasileiro, 
adotou medidas consoantes ao neoliberalismo. Este 
Estado-centauro, guiado por uma cabeça liberal montada 
sobre um corpo autoritarista, aplica o princípio do “laissez 
faire, laissez passer” para seus parceiros, ao passo que 
age de forma totalmente autoritária e punitiva em relação 
às desigualdades que ele mesmo gera (WACQUANT, 
2003). 

 
 

CONCLUSÃO 

Não seria o Estado-centauro capixaba um Estado em 
favor do capital e em desfavor da classe trabalhadora 
encarcerada (LENIN, 1980; WACQUANT, 2003)? A 
questão é essencial para demonstrar o quanto o governo 

de Hartung fez uma opção de classe ao privilegiar a 
inserção da lógica neoliberal no Estado penal capixaba. 

A homologia entre o Estado-centauro, com cabeça 
liberal guiando um corpo autoritário, e o governo capixaba 
entre 2003 e 2010 cumpre muito bem a função de unir as 
concepções de Estado, Segurança Pública e Questão 
Social adotadas por este trabalho, já que em todas estas 
concepções podemos perceber que o Estado assume 
posturas antagônicas em relação à sociedade e 
favoráveis a ele mesmo e à reprodução ampliada do seu 
lucro. 

O Estado em Hobbes, embora tenha surgido de um 
contrato entre a sociedade e ele, é, em sua essência 
absoluto e, para a defesa da paz e da segurança, vale o 
uso irrestrito da força. Não concordamos com o fato de 
que o governo Hartung tenha assumido uma postura 
absolutista em face da sociedade capixaba, mas podemos 
concordar que na verdade o uso irrestrito de sua força no 
endurecimento penal seja característico de um governo 
que lança mão da política social para o investimento 
maciço em segurança pública, mesmo que na verdade a 
segurança pública não tenha resolvido o problema da 
criminalidade urbana que vitimou cada vez mais jovens e 
negros no solo capixaba entre os anos de 2003 e 2010. 
No outro lado da moeda, o sistema penitenciário, com 
vultosos investimentos, viveu, nos termos de Wacquant 
(2003) um “escurecimento” protagonizado pelo inchaço 
populacional de jovens, negros e pouco escolarizados. 
Estes seriam aqueles que, aos olhos do próprio Estado, 
romperam com o contrato hobbesiano ao promoverem a 
desordem e a insegurança no seio da sociedade, 
restando a eles o braço penal. 

O braço penal cumpre com louvor a missão de 
controlar a classe trabalhadora aquela que, 
historicamente, tem sido alijada de seus direitos mais 
essenciais (trabalho, salário, saúde, alimentação, 
transporte, moradia, etc.). Se a questão social em seus 
primórdios se manifestava pelos antagonismos entre as 
classes burguesa e trabalhadora, atualmente esse 
antagonismo permanece, somando-se a isto o processo 
de criminalização da questão social expresso no 
encarceramento de jovens entre 18 e 29 anos, uma idade 
economicamente ativa, reproduzido no Espírito Santo 
entre os anos de 2003 e 2010. A princípio podemos 
pensar que esses jovens constituem-se em trabalhadores 
improdutivos para o capital, já que, por estarem presos, 
não produzem diretamente a mais-valia para o sistema 
capitalista (BRAS; NETTO, 2011). Todavia, essa massa 
de trabalhadores presa gera uma mais-valia apropriada 
pelas empresas privadas de construção de novas vagas, 
administração dos presídios e serviços de alimentação. 
Os valores já informados aqui oferecem o panorama de 
apropriação da mais-valia gerada pelo sistema 
penitenciário. 

O braço penal do Estado é também aquele que 
exerce o monopólio da violência física legítima, uma vez 
que as ações do governo capixaba, especialmente na 
guerra às drogas empreendida pelo Secretário de 
Segurança Pública de Hartung, Rodney Miranda, 
cumprem a função de gerar uma legitimidade perante a 
sociedade “assustada” com o crack. Essa ação legítima 
do Estado, porém, enfrenta o problema da forma errada, 
já que o verdadeiro traficante, o de colarinho branco, não 
é preso. Resta ao braço penal, encarcerar o pobre, 
justamente aquele que protagoniza a questão social, pois 
eleitoralmente, é mais rentável atacar o pobre. E isto 
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rende frutos, pois Rodney Miranda, que sustentou um 
discurso pautado na intensificação da segurança pública e 
na redução da maioridade penal nas eleições para a 
assembleia legislativa estadual em 2010, foi o candidato 
mais votado (RIBEIRO JÚNIOR, 2012; WACQUANT, 
2003). 

As condições degradantes das masmorras capixabas 
são o substituto das condições degradantes em que 
viviam a maioria de seus presos antes de serem presos. 
Assim, a estadia nas masmorras capixabas, masmorras 
do subproletariado urbano, entre 2003 e 2010 estava 
associada à cor da pele e ao status social antes da prisão. 
Além do mais, mesmo que se divulgue o objetivo 
inalcançável de reabilitar o sujeito preso, isto não 
acontece. Wacquant (2003, p. 32) diz acerca disso que 

 
[...] a nova penalogia que vem se instalando não tem por 
objetivo “reabilitar” os criminosos, mas sim gerenciar 
custos e controlar populações perigosas e, na falta disso, 
estocá-los em separado para remediar a incúria dos 
serviços sociais que não mostram nem desejosos nem 
capazes de tomá-los sob sua responsabilidade. 

 

Ademais, pode-se duvidar se o discurso moralista da 
reabilitação e da ressocialização cumpre de fato esse 
objetivo. Observando as condições insalubres a que 
estavam submetidas as “prisões da miséria” capixabas 
pode-se entender que o Estado estava mais preocupado 
em propriamente punir o criminoso do que reabilitá-lo. 
Sobre as despesas com reabilitação, Wacquant (2003, 
93) expõe: 

 
[...] Comprimir as despesas de “reabilitação” fica ainda 
mais fácil de justificar, na medida em que a prisão não 
tem nenhuma outra ambição declarada senão 
“neutralizar” seus internos e fazê-los expiar seu erro 
através do sofrimento. 

 

As masmorras capixabas não seriam também uma 
forma eficiente encontrada pelo governo para empreender 
uma medida higienista de limpeza social dos espaços 
urbanos? Acerca desse processo, Cecília Coimbra diz 
que ressurge hoje de forma mais moderna, mas 
conservando elementos rudimentares do início do século 
XX, uma nova espécie de política de limpeza social dos 
espaços urbanos, contaminados pelos enfermos sociais – 
os usuários de crack materializam, segundo a ótica 
governamental, a enfermidade social que precisa ser 
curada – percebidos como potencialmente perigosos e 
ameaçadores. Coimbra (2000, p. 16), acerca de tal 
quadro, diz: 

 
A modernidade exige cidades limpas, assépticas, onde a 
miséria – já que não pode ser mais escondida e/ou 
eliminada – deve ser eliminada. Eliminação não pela sua 
superação, mas pelo extermínio daqueles que 
incomodam os “olhos, ouvidos e narizes” das classes 
mais abastadas. 

 
Produz-se, nesse novo contexto, a imediata, porém 

perigosa, relação de causa e efeito, em que pobreza está 
associada à marginalidade, criminalidade e perigo. A 
partir desta constatação, a criminalidade ganha ares de 
naturalidade nos espaços periféricos e pobres da cidade, 
o que não somente é reforçada pelo público em geral, 
mas também pela mídia impressa e eletrônica ao veicular 
suas percepções acerca da violência atual. Não somente 
isto, essa percepção também é reforçada pelas políticas 

de segurança pública, uma vez que especialmente as 
ações de coerção recaem sobre os habitantes de 
periferias, em sua maioria jovens, pobres e negros. 

Nesse processo de intensa criminalização, de limpeza 
social operada pelo sistema penitenciário, não é de se 
duvidar que a visão acerca das mortes dos muitos jovens 
pobres e negros, cujos índices se intensificaram no 
segundo mandato de Hartung (2007-2010), seja 
naturalizada pelas circunstâncias em que aconteceram as 
mortes e que se associem os homicídios aos locais das 
classes perigosas, onde não existe a lei do Estado, mas a 
lei do tráfico.  

Por fim, os atingidos pela criminalização da questão 
social entre 2003 e 2010 no Espírito Santo são, nas 
palavras de Wacquant (2003, p. 97), 

 
Atingidos por um tríplice estigma ao mesmo tempo moral 
(eles se baniram da cidadania ao violar a lei), de classe 
(eles são pobres em uma sociedade que venera a 
riqueza e concebe o sucesso social como resultado 
unicamente do esforço individual) e de casta (eles são 
majoritariamente negros, portanto oriundos de uma 
comunidade despida de “honra étnica”), os detentos são 
o grupo pária entre os párias, uma categoria sacrificial 
que se pode vilipendiar e humilhar impunemente com 
lucros simbólicos. A política de criminalização da miséria 
[...] encontra assim seu prolongamento cultural em um 
discurso público de maldição dos prisioneiros que faz 
deles a encarnação do mal absoluto [...]. 
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RESUMO  

A habitação de qualidade deve ser satisfeita pela garantia de sua eficiência, apesar de implicações sociais e econômicas. Isso denota 
responsabilidade frente aos recursos naturais disponíveis, comprometimento com a sustentabilidade e, sobretudo, possibilidade do acesso 
universal às inovações tecnológicas da construção civil, estendendo às populações menos prestigiadas dos serviços básicos, garantias de conforto 
ambiental e otimização dos espaços. O objetivo desta pesquisa é investigar algumas estratégias, em torno do conforto ambiental na construção 
civil doméstica, fixadas pelo saber popular, sem o auxílio direto do arquiteto e do engenheiro. Centrou-se no Morro do Atalaia, em Vila Velha/ES, 
para investigar as fachadas residenciais, a partir de identificação visual e cadastro em fichas. Os resultados sugerem a preeminência da estética e 
da segurança nas práticas de intervenção e modernização de fachadas. As ações também apontam para os subsídios da construção neovernacular, 
como um vínculo razoável entre o modo construtivo tradicional e o saber popular, constituindo uma prática a ser compreendida na habitação popular 
brasileira. 
Palavras-chave: Construção doméstica, Arquitetura Neovernacular, Morro do Atalaia. 

 
 

INTRODUÇÃO 1 

A população mundial do século XXI discute os 
desdobramentos do consumo desenfreado dos recursos 
naturais, contabiliza os prejuízos e procura novas maneiras 
de consumir e habitar. A consciência da finitude dos 
recursos naturais na construção civil direciona o debate e 
as ações para a racionalização no planejamento, por meio 
de projetos otimizados e, portanto, eficientes. No Brasil, 
tais soluções estratégicas para o uso de moradia são 
tímidas, cujo acesso tende a ser limitativo, por grande parte 
da população, às tecnologias mais recentes. 

A moradia é um dos elementos fundamentais de 
segurança social num país. Carlos Lemos (1989) destaca 
como um fenômeno cultural, cujo objetivo é, antes de tudo, 
abrigar. Isso tende a variar mediante a relação com que 
cada sociedade estabelece entre o progresso do “habitar”, 
por efeito da modernidade, e a vigência dos vínculos dos 
usos e costumes tradicionais.  

Weimer (2005) confirma a ideia da arquitetura 
doméstica como um fenômeno eminentemente cultural. E, 
acrescenta que, da interação entre diversas culturas, 
surgem novos arranjos no modo de construir. Nesse 
sentido, as cidades passam a ser divididas, segundo 
critérios físicos e sociais, e assim, compõem sua dialética 
na compreensão da eficiência de um edifício, a partir da 
integralização das funções do objeto, de acordo com as 
técnicas construtivas disponíveis e ao seu alcance 
econômico.  

Milton Santos (2012) adverte que o espaço habitado é 
objeto resultante das interações e dos movimentos 
empreendidos na sociedade que, constantemente, 
relaciona formas, funções e sentidos à paisagem. O autor 
afirma que: 

As formas não nascem apenas das possibilidades técnicas 
de uma época; dependem também das condições 
econômicas, políticas e culturais, etc. A técnica tem um 
papel importante, mas não tem existência histórica fora das 
relações sociais (SANTOS, 2012, p. 75). 

Este trabalho aborda o conforto ambiental em 
edificações domésticas populares como elemento de 

                                                           
1 Aluna do 3º período do curso de Graduação em Engenharia Civil da 
Faculdade Novo Milênio. 

eficiência e inseridas em condições sociais, econômicas e 
culturais, mencionadas por Santos (2012). Além disso, 
trata das contribuições de técnicas e intervenções 
tradicionais (neovernacular) e atuais, como possível 
indicativo de estratégias eficientes, sugerindo assim, 
elevada capacidade para resolver conflitos da construção 
civil contemporânea, dentro de tais implicações sociais e 
econômicas de desigualdades notáveis no Brasil e de seu 
atraso na criação de tecnologias na área da Engenharia 
Civil. 

Acredita-se que o lugar é dotado de características 
singulares, não somente sob o ponto de vista geográfico, 
mas também morfológico, cultural, estético acrescido de 
uma infinidade de arranjos sociais e políticos que lhe dão 
forma. Portanto, dentro da ótica de ocupação do espaço, a 
arquitetura neovernacular intensifica a abrangência da 
construção sustentável numa cidade, a partir de um olhar 
otimizado. De alguma maneira, a construção popular nos 
apresenta essa questão. 

Fernandes e Mateus (2011) apresentam a arquitetura 
(neo)vernacular comparando as civilizações anteriores 
com a atual. Para eles, as primeiras pareciam ser mais 
sensatas quando o assunto era sustentabilidade, pois 
agiam na medida de suas necessidades. No Brasil colonial, 
as edificações eram construídas de forma simples, seja 
pela falta de tecnologia, seja pelos objetivos extrativistas 
da metrópole portuguesa.  

A casa se configurou das relações colonizadoras 
patriarcais, de solidariedade e de associação moral entre o 
patrão e o subserviente, gerando uma estrutura familiar 
emaranhada. Logo, o confronto entre os estamentos se 
tornou um compromisso. Isso se refletiu na arquitetura, já 
que: 

Dessa estrutura familiar resultou uma forma de 
compromisso entre as culturas em confronto: da porta para 
fora da sociedade se regia pelas regras lusitanas, e da porta 
para dentro pelas nativas (WEIMER, 2005, p.57).  

A implantação e as fachadas atendiam ao escopo 
trazido pelos colonizadores portugueses, no entanto, a 
divisão interna e a disposição dos cômodos eram 
fortemente influenciadas pelas nativas, as matriarcas que 

2  Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (ES) . Professora do curso de Graduação em 
Engenharia Civil da Faculdade Novo Milênio. 
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passavam a maior parte de suas vidas no seu interior 
(WEIMER, 2005). 

Mais a frente, no início do século XX, ocorreu o 
Movimento Moderno e a arquitetura rompeu os laços com 
o passado e com as formas de construção tradicionais, pois 
acreditavam que mudando o espaço habitado mudaria a 
vida das pessoas. Os arquitetos modernos pretendiam 
moldar o sistema construtivo da época, pois acreditavam 
que todos possuíam as mesmas necessidades, 
independente das diferenças sociais e culturais. 

Silmara Fieber (2012) estabelece o diálogo entre as 
técnicas arquitetônicas tradicionais aos preceitos de 
sustentabilidade, destacando a possibilidade de alcançar 
efeitos positivos na construção, diante dos desafios que a 
arquitetura contemporânea impõe, sem que seja 
necessário voltar às técnicas tradicionais, num movimento 
descontextualizado. Antes, propõe incitar a consciência 
das contribuições das estratégias técnicas-projetuais, 
minimizando seus impactos. 

 As técnicas construtivas tradicionais presentes no Brasil no 
início de sua colonização foram indistintamente apoiadas no 
tripé do sistema colonial que sustentou o Império Português: 
a monocultura, o latifúndio e a escravidão. Fatos relevantes 
por aliar questões sociais, políticas e de ordem técnica que 
foram materializados nas obras arquitetônicas visando à 
adaptação local tanto no uso dos materiais, clima e mão-de-
obra como das culturas que se somaram em solo brasileiro 
(FIEBER, 2012, p. 33). 

Gilberto Freyre (2006) relaciona o processo de 
formação social no Brasil à diversidade cultural, pelo 
“contato com outros povos” que, por serem desiguais, 
criaram um espectro variado de habitação. 

O contraste da habitação rica com a pobre no Brasil não se 
pode dizer que foi sempre absoluto, através do 
patriarcalismo e do seu declínio, com toda a vantagem do 
lado do sobrado, e toda a desvantagem do lado do mucambo 
ou da palhoça. Pode-se até sustentar que o morador do 
mucambo construído em terreno seco, enxuto, a cobertura 
dupla protegendo-o bem da chuva, foi e é o indivíduo mais 
higienicamente instalado no trópico que o burguês e, 
sobretudo a burguesa do antigo sobrado. Ou que o pequeno 
burguês de casa térrea (FREYRE, 2006, p.301). 

Desta evolução histórica, Weimer (2005) ressalta que 
a contribuição maior de estudos que voltam o olhar para a 
construção popular é a oportunidade de “examinar a 
diversidade das adaptações que a população brasileira foi 
capaz de fazer ao longo de sua história e na atualidade” 
(p.3). E, com isso, refletir sobre as interações culturais 
apreendidas e transformadas no espaço, não só com o 
intuito de conhecer e revelar a identidade, mas, sobretudo 
de avaliar em quais medidas a arquitetura erudita e a 
arquitetura popular podem coexistir em consonância na 
evolução da cidade, por meio da qualidade de vida de seus 
habitantes. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Da observação de estratégias eficientes adotadas 
pelas populações que não acessam a tecnologias mais 
recentes da construção, emerge o conceito de 
neovernacular. Para o entendimento deste trabalho, as 
autoras buscaram integrar a construção (neo)vernacular à 
manifestação das especificidades e diversidades 

observadas em cada lugar, como o conjunto de ações e 
técnicas construtivas resultantes do saber popular e 
desempenhada de modo empírico na construção civil, até 
os dias atuais.  

 
O estudo das técnicas tradicionais e neovernaculares 

define sua importância para obter informações sobre o 
modo de construir, prevendo as especificidades locais, a 
fim de diminuir impactos que a construção civil promove na 
dinâmica urbana. De acordo com Weimer (2005),  

 
Enquanto a arquitetura popular tende à satisfação de 
necessidades imediatas, as manifestações eruditas se 
caracterizam por uma preocupação mais acurada das 
características estéticas (WEIMER, 2005, p. 286).  

 

Com isso, o mosaico do espaço habitado apresenta a 
coexistência entre as práticas de benfeitorias de fachadas, 
a partir de configurações culturais, econômicas e sociais, 
com finalidade comum para o alcance de conforto 
ambiental e maior eficiência no espaço da habitação. 

 
 

OBJETIVO 
 

O objetivo desta pesquisa é investigar alternativas 
eficientes na fachada da construção civil popular de casas 
domésticas do bairro tradicional de Vila Velha: Paul, a fim 
de compreender de que maneira as técnicas e estratégias 
executadas definiram a fisionomia do espaço habitado, ao 
coexistir com soluções empíricas, próprias da construção 
popular, que propuseram maior conforto ambiental e 
integração com o meio, bem como, definiram atributos de 
identidade regional. 

A cidade de Vila Velha - Espírito Santo - possui 
elevadas temperaturas durante todo o ano e exige 
estratégias arquitetônicas que promovam o conforto 
térmico e a eficiência com a utilização racional de recursos 
naturais. No entanto, algumas residências integram uma 
miscelânea de soluções que, reunidas, ainda assim não 
estimulam o conforto ambiental plenamente. Diante disso, 
este estudo representa uma investigação preliminar à 
perspectiva de compreensão e proposição dos arranjos 
estabelecidos frequentemente no espaço habitado. Busca-
se um entendimento, por meio de base de dados empírica, 
para a atuação profissional de Engenharia Civil. 

Para isso, foi necessário mapear as técnicas 
construtivas e estratégias projetuais, executadas nas 
fachadas de casas domésticas de Paul/Vila Velha, que 
propõem maior conforto ambiental; Estudar a evolução da 
arquitetura popular da região; Refletir sobre a interferência 
da realidade sociopolítica e econômica no modo de 
construir. 

Nesse sentido, são enumeradas questões a serem 
esclarecidas ao longo do trabalho: De que modo os 
moradores do Morro do Atalaia, em Paul, buscam resolver 
os problemas de conforto ambiental e eficiência em suas 
fachadas? Quais elementos de fachada que as edificações 
históricas apresentam com possível contribuição para 
soluções de eficiência? 
 
 

MÉTODO 

Esta pesquisa apresenta tipologia exploratória, cujo 
levantamento de dados se insere na ordem qualitativa de 
análise. 
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O objeto de estudo é o Morro do Atalaia, localizado no 
bairro Paul, no município de Vila Velha-ES, Brasil (Figura 
1). Trata-se de um bairro tradicional da cidade, sendo um 
dos primeiros núcleos de ocupação urbana da Grande 
Vitória. O bairro se desenvolveu às margens da baía de 
Vitória e próximo ao Porto de Capuaba . A área da análise 
foi delimitada na região mais tradicional, sendo 
considerada a parte central do bairro. 

 
Figura 1 – Delimitação do Morro do Atalaia e da área habitada. 

 

 
 
Fonte: Google Earth (2015). 

 
 

 O levantamento de dados nesta pesquisa se voltou 
para o Morro do Atalaia, cuja característica de ocupação 
urbana se deu na década de 1940, por meio de um projeto 
habitacional desenvolvido para os funcionários da 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Assim, todas as 
residências respeitavam um mesmo padrão estabelecido 
pelo projeto da mineradora.  

O levantamento de dados foi feito, a partir do estudo 
de fachadas das residências, analisando soluções para o 
conforto ambiental, estratégias eficientes de fachadas, 
contribuições neovernaculares da região e caracterização 
do imóvel. No primeiro momento da pesquisa, 
configuraram-se as fontes secundárias, com levantamento 
bibliográfico sobre a história das técnicas construtivas e da 
tecnologia no Brasil, da Arquitetura popular no Brasil e das 
alternativas de conforto ambiental e sustentabilidade na 
arquitetura, por acesso a livros, artigos científicos 
disponíveis na rede mundial de computadores e 
documentos acessíveis nos órgãos públicos, como 
Prefeitura de Vila Velha e arquivo Público do Espírito 
Santo.  

Em seguida, os conceitos analisados na fase 
bibliográfica embasaram a pesquisa de campo que se deu 
por mapeamento das soluções eficientes e de promoção 
do conforto ambiental nas fachadas de construções 
domésticas.  

O método de coleta de dados consistiu em três eixos 
orientadores, (1) mapeamento de 35 edificações 
implantadas na Rua do Atalaia, por fichas de coleta de 
dados. Essa fase contemplou a definição de ficha em 
módulo cadastral que reuniu informações sobre as 
fachadas da região; (2) sistematização das informações em 
levantamento de dados in loco. A coleta das informações 
para caracterização das fachadas ocorreu em três dias de 
visita ao local. Nas ocasiões, a leitura das edificações 
respeitou critérios previamente estabelecidos, por meio de 
fichas, tendo sido realizada uma visita técnica teste, que 
redefiniu a maneira de abordagem; (3) análise dos 
resultados, com descrição das técnicas construtivas e na 

análise dos embates e soluções gerados. Em seguida, foi 
possível relacionar alguns elementos recorrentes na 
fachada, sobretudo, populares (não eruditos). Com isso, 
tornou-se possível refletir sobre a atuação do engenheiro e 
do construtor popular diante dos desafios inerentes da 
cidade. 

A pesquisa foi viabilizada com apoio da Fundação de 
amparo à pesquisa no Espírito Santo (FAPES), por meio 
de bolsa de iniciação à pesquisa científica. 

 
 

RESULTADOS 

A pesquisa apontou que, apesar de 54% das 
edificações indicarem sua construção posterior à década 
de 1950, a ocorrência de alguns elementos datados do 
início da ocupação do morro (década de 1940) está 
presentes em 60% das fachadas, demonstrando que 
mesmo as casas mais recentes, integram aspectos da 
arquitetura tradicional, sobretudo, por objetivos estéticos. 
Um traço marcante é o embasamento em pedra, presente 
em metade das habitações, sendo que, em 41% se mostra 
eficiente, sob o ponto de vista do conforto térmico e visual. 
Outra peculiaridade é o muro mais baixo em 47% das 
edificações, identificado nas casas mais antigas da 
localidade. Essa estratégia tende a desaparecer, na 
medida em que os níveis de insegurança aumentam, mas 
indubitavelmente, auxiliam na permeabilidade do vento, 
sobretudo, em fachadas direcionadas para a insolação 
mais crítica. Por fim, a implantação de residências com o 
nível mais alto que a rua, também denota característica 
estratégica da construção tradicional da área, em 46%, 
beneficiando a ventilação e a insolação nas fachadas. Em 
contraposição, não foram identificadas ações de 
beneficiamento de fachadas, utilizando arborização, beiral 
pronunciado de telhados, terraços, varandas e cobogós. 
Esses são aparatos considerados, a priori, como possíveis 
alternativas usuais na construção popular e que podem, de 
certo modo, melhorar o conforto ambiental e a qualidade 
de vida de seus moradores. Isso indica o esforço na 
construção civil popular doméstica, na adequação às 
exigências estéticas contemporâneas, em constante 
transformação, a despeito de suas implicações no conforto 
ambiental (Figura 2). 

Figura 2 – Da esq.: Modelo (A) Fachada histórica; Modelo (B) 
Fachada atualizada/reformada; Modelo (C) Fachada proposta 
(conforto ambiental). 

 

 
 
Fonte: Projeto confeccionado pelas autoras (2015). 
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DISCUSSÃO 

Segundo relatos de moradores, na década de 1950 o Morro 
foi apropriado exclusivamente por trabalhadores da 
Mineradora CVRD. Assim, as residências foram 
construídas dentro de um modelo construtivo operário 
(Figura 3). Apesar de não configurar uma vila, o projeto 
padrão para todas as casas determinou uma fisionomia 
industrial estruturada na simplificação do método.  
 
Figura 3 – Características de fachada histórica. 

 

 
 
Fonte: Autoras (2015). 

 
 

Por meio de análises feitas na coleta de dados in loco, 
podemos observar a maneira pela qual os moradores 
daquela região solucionam os conflitos de conforto 
ambiental, por meio de suas fachadas. Notamos que, por 
muitas vezes, os habitantes do Atalaia valorizam a estética 
em detrimento do conforto ambiental, mesmo que ao 
priorizar aquela, acabam por solucionar alguns desafios do 
conforto (Figura 4). Além dos afastamentos, outro fator que 
contribui para a ventilação é a implantação de varandas, 
pois elas filtram o calor excessivo e viabilizam a circulação 
do vento. Mas, as varandas são incomuns na área 
pesquisada. 
 
Figura 4 – Características de fachada atualizada/reformada. 

 

 
 
Fonte: Autoras (2015). 

 
Das contribuições tradicionais da área, a implantação 

em nível elevado em relação à rua parece ser uma solução 
eficiente, na mesma medida em que a preservação do 
embasamento em pedra auxilia no conforto térmico e 
visual, pois diminui as incidências de patologias de 
infiltração. No entanto, a tentativa de “contemporaneizar” o 
visual de suas fachadas incide numa miscelânea confusa 
de revestimentos, por vezes, inadequados. 

 
 
Conforto ambiental e eficiência na fachada 
 
- Afastamentos 
 

Os afastamentos são definidos como a menor distância 
entre a área construída e o limite do terreno. Além disso, 
devem estar livres de elementos construtivos que obstruam 
a circulação. Os afastamentos beneficiam as edificações, 
na medida em que promovam a ventilação cruzada, fator 
fundamental em clima tropical úmido e do equilíbrio 
térmico. A existência do afastamento pressupõe, nessas 
condições, eficiência quanto ao conforto térmico. Ao 
analisar as fachadas do Morro do Atalaia, constatamos que 
62% das residências possuem algum afastamento, frontal 
e ou lateral. Desses, 38% utilizam de forma otimizada seus 
afastamentos: evitam grades herméticas, balaústres e 
outros elementos de fechamento e se apresentam 
eficientes do ponto de vista do conforto, ou seja, permitem 
a ventilação, aproveita a insolação, oferece uma melhor 
qualidade à edificação. 
 
- Arborização 
 

A arborização cria uma condição positiva no 
microclima, diminui a poluição, absorve e transmite a 
radiação solar e melhora a temperatura do ambiente, 
diminui os ruídos, pois as árvores diminuem os níveis de 
poluição sonora. 
 

Outras qualidades que podem ser atribuídas às árvores 
urbanas são seu poder de interferir em microclimas e de 
reduzir a poluição, os ruídos e a temperatura. A estes 
atributos, associam-se as contribuições sociais, que podem 
ser definidas como a saúde física e mental do homem, as 
opções de recreação propiciadas pela arborização e o 
aumento do valor das propriedades em função da existência 
de árvores ou áreas verdes. (rge-rs.com.br, acesso em 01 
de Julho de 2015). 

 

A arborização no morro, apesar de ser uma atividade 
simples, do ponto de vista do investimento, manutenção e 
retorno, é prática da minoria, 35%. Menor ainda é a 
arborização com função eficiente de melhoria do 
microclima da residência, 11%. 
 
- Insolação 
 

De acordo com a análise, o aproveitamento da 
insolação é um dos maiores desafios na promoção do 
conforto, a partir de suas fachadas. O levantamento indica 
maior preocupação com a estética, sobretudo, nas 
fachadas frontais, em detrimento da funcionalidade, com 
elementos dispostos estrategicamente para beneficiar a 
qualidade da insolação. Logo, beirais em telhado cerâmico 
são usados apenas como detalhe decorativo, com cerca de 
40 cm de avanço, além da arborização inexistente, cores 
escuras em fachadas com insolação predominante, 
gerando um quadro reduzido de eficiência, 21%. 
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- Ventilação  
 

A ventilação natural é um elemento de extrema 
importância para o conforto térmico, que pode aliar esse 
bem natural às necessidades climáticas de uma localidade. 
O Morro do Atalaia, está situado na região Sudeste do país, 
onde há temperaturas elevadas durante todo o verão, 
sendo fundamental aproveitar ao máximo a ventilação 
natural. De acordo com a pesquisa, em 59% das 
residências, o aproveitamento da ventilação natural não 
ocorre. Os elementos inseridos em reformas, como 
cobertura de zinco, painéis, muros altos, fechamento de 
janelas são alguns exemplos. 

No Atalaia, o aproveitamento da ventilação parece ser 
mais acessível ao morador na medida em que esse dispõe 
de estratégia para melhorar o microclima no interior de sua 
residência, por ventilação mecanizada. 
 
- Varanda e Terraço 
 

Outro desafio é compreender as vantagens 
empreendidas em projetar a varanda na insolação mais 
critica. No entanto, o que se observa é que em 66% das 
residências não há varanda ou se apresenta insuficiente. 

Identificamos pouca ocorrência de terraços e, na 
condição de sua existência, em 29%, apenas 11% 
cumprem sua função. Do total, 18% não alcançam 
eficiência na medida em que observamos aspectos 
obstrutivos ao conforto: cobertura metálica anula o filtro da 
insolação; fechamento de terraço impede a ventilação 
cruzada. 
 
- Sistema de coleta de água da chuva/ calha  
 

A calha é um elemento construtivo com a finalidade de 
captar a água da chuva, para que não interfira na 
propriedade de estanqueidade, gerando patologias como 
mofo e infiltração. Além da prevenção, essa água coletada 
pode ser armazenada e reutilizada em descargas, para 
regar plantas, dentre outros. 

Em nossa análise, observamos que outro ponto crítico 
do beneficiamento do conforto ambiental é a adoção do 
sistema de coleta de água da chuva. Apesar de ser uma 
medida simples e de custo baixo, a inexistência deste, em 
71% das casas, amplia a possibilidade de patologias na 
fachada, associadas à infiltração e estanqueidade. 
 
- Cobertura  
 

A telha cerâmica é um dos modelos tradicionais mais 
usados na construção, pelo o fator custo versus benefício, 
pois se adequa a vários tipos de climas, além de possuir 
um bom isolamento termoacústico, absorve facilmente a 
umidade evitando a formação de bolor e fungos, possui boa 
resistência e durabilidade. 

Em nossa pesquisa, analisamos que 18% das 
coberturas cerâmicas são ineficientes. Isso pode mostrar 
que o material por si só não garante qualidade. Parece ser 
necessária a associação entre a inclinação do telhado e a 
projeção dos beirais. 

 
 
 
 

- Embasamento em pedra 

Metade das residências possui embasamento em 
pedra. Dessas, 82% se mostram eficientes. Geralmente 
estão associadas ao nível elevado do imóvel, em relação 
ao terreno. Isso viabiliza a circulação do vento junto à 
insolação nas fachadas, amenizando os efeitos de 
retenção de calor pelas pedras e sua propagação, já 
diminuída, para o interior. 
 

- Elementos estilísticos (frontão decorado e ósculo) 

De acordo com análise, observa-se que os elementos 
estilísticos, sobretudo, do frontão foram substituídos por 
revestimentos mais atualizados, restando poucos 
exemplares, especialmente, nas residências menos 
conservadas. Em outras palavras, a diferenciação, por 
classes, é claramente observada, mediante o grau de 
“atualização” das fachadas.  

 
- Muro baixo 

Para a existência de um muro é necessário que a 
residência possua afastamento frontal, logo casas 
muradas tendem a ser ventiladas. O muro baixo no Morro 
do Atalaia está relacionado às construções mais antigas, 
que preservam feição histórica, mas com as atualizações 
das residências encontramos cada vez menos esse traço 
e cada vez mais muros altos para garantir a segurança dos 
moradores. 
 
- Conforto visual e conservação da fachada 
 

Observamos que 88% possuem conservação de 
fachada de regular a bom. Isso indica a prática de 
atualização e manutenção regular de fachadas. 

Já o conforto visual é observado pelo panorama 
externo de uma residência e o que vemos: propagandas 
nos muros, fiação e encanamento aparente, antenas, mal 
estado de conservação, enfim, elementos que distorcem a 
fachada. Analisando os gráficos, percebemos que em 74% 
dos imóveis estão presentes elementos de propagandas, 
antenas de TV, além do estado regular de conservação, 
com infiltrações e descascamento (Figura 5), encanamento 
e fiação aparente. 

 
Figura 5 – Estado regular de conservação de fachada. 

 
 
Fonte: Autoras (2015). 
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CONCLUSÃO 

As interferências físicas nas fachadas por agentes 
externos, tais como vento, calor, insolação, chuva, poluição 
e ruídos, que determinam o grau de conforto ambiental e 
eficiência nas fachadas tendem a ser resolvidos no Morro 
do Atalaia, inicialmente, em função de padrões estéticos, 
fortemente vinculados, à posição social dos moradores, 
dentro de seu contexto geográfico.   

Nesse sentido, contrariando Weimer (2005), em sua 
obra: Arquitetura popular brasileira, a arquitetura popular 
tende à satisfação de necessidades imediatas, mas, de 
acordo com esta pesquisa, na medida em que experimenta 
a ascensão social, busca respaldo nas manifestações 
eruditas e inicia um processo de caracterização de suas 
fachadas, inspirado nas elites, sobretudo, em elementos 
estéticos. Em alguns casos, as fachadas se tornam 
exemplares “inacabados”, pois as alterações tendem a 
acompanhar o fluxo de poder aquisitivo do morador. Em 
contraponto, as ações com objetivos claros no 
beneficiamento do conforto ambiental, parece não ser uma 
prática, a exemplo da baixa ocorrência de arborização em 
fachada de insolação crítica, sendo um recurso de baixo a 
médio custo e manutenção razoável.   

Em outra análise, os moradores do Morro do Atalaia 
vêm resolvendo os desafios propostos daquela região de 
forma simples e eficiente, sob o aspecto do aproveitamento 
de alternativas apresentadas pelas edificações históricas 
da localidade. É possível identificar certa continuidade ao 
estilo construtivo da região, ainda que os materiais sejam 
mais tecnológicos. 

A diversidade cultural do Brasil incide sobre a maneira 
de construir casas. Soma-se a isso, as demandas inerentes 
ao espaço habitado, cada vez mais, concentrado, e cujos 
desafios perpassam por aspectos de consumo de recursos 
naturais e desperdícios, de responsabilidade social sobre 
o que se consome e sua repercussão na garantia de 
qualidade para seus habitantes, além dos conflitos 
historicamente travados na sociedade brasileira de 
desigualdade social. 
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