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Auf diese Weise ist, was als Fortschritt des Gewissens 
erscheint,zugleich ein Fortschritt des Wissens.Es wird nicht das 
partikulare Gewissen des Philosophen verdächtigt, sondern seine 
wesentl iche Bewußtseinsform konstruiert, in eine bestimmte 
Gestalt und Bedeutung erhoben und damit zugleich darüber 
hinausgegangen.1 

 

 

Die material ist ische Lehre, daß die Menschen Produkte der 
Umstände und der Erziehung, veränderte Menschen also 
Produkte anderer Umstände und geänderter Erziehung sind, 
vergißt, daß die Umstände eben von den Menschen verändert 
werden und daß der Erzieher selbst erzogen werden muß.”2

                                                 

1
 MARX, Karl .  Differenz der demokrit i schen und epikure ischen 

Naturphi losophie nebst  e inem Anhange .  v .  Mega2,  1 /1 ,  1975 ,  p .  67.”  . . .  O que 

parecer  ser  o  progresso  da consc iênc ia  é  também o progresso do conhecimento.  

Não se suspe ita  da consc iênc ia  par t icular  do f i lósofo :  mas sua  forma de  

consc iência  essenc ial  é  construída e  e levada a  uma de terminada  forma e 

signi ficação,  graças ao que  ela  é ,  ao  mesmo tempo,  ul trapassada.”  ( t radução l ivre) 

2
 MARX, Karl .  Über Feuerbach vom Jahre 1845 -  Thesen über Feuerbach ,  I I I :  

“A doutr ina mater ia l i sta  de que os ho mens são produto das circunstânc ias e  da  

educação,  que ,  por tanto ,  var iam com a  var iação  das  c ircunstâncias  e  da  educação,  

esquece que as c ircunstâncias são transformadas precisamente pe los  homens e  que 

o  próprio  educador  deve  ser  educado.”  ( t radução  l ivre) 
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RESUMO 

Apresenta-se uma proposta de formação de professores de Direito 
que contemple a capacidade de ensinar e também criar e construir  
conceitos por via de resolução de reais conf l i tos da sociedade, bem 
assim a de pensar a função do prof issional do Direito, em seus vários 
afazeres de advogado, de defensor público, de promotor, de juiz,  de 
desembargador, de ministro de Tribunais superiores, de professor e 
em todas essas funções em lugar de simplesmente laborar pela 
manutenção do sistema, alcançar uma compreensão cr ít ica de suas 
at ividades e (como ator principal da circulação do poder) suas 
possibil idades de produzir transformação social que produza um novo 
estado de coisas mais equânime. Tradicionalmente a formação do 
bacharel em Direito foi pensada como forma direta de preenchimento 
dos quadros e funções de Estado, educação ol igárquica no dizer de 
Gadott i,  como (muito embora a cr iação dos cursos de Administração 
na era Vargas e sua regulamentação em 1965) os requisitos gerais 
dos concursos públ icos das pr incipais carreiras de Estado deixam 
entrever. De fato, a simples inspeção da maior parte dos editais 
revela que a expectat iva geral para preenchimento dos cargos 
públicos pode ser vista como uma abrangente formação em vários 
ramos do Direito (em part icular:  Const itucional,  Administrat ivo, 
Econômico,  Penal,  Tributár io e Processual Civi l e Penal),  
prat icamente excluindo dos setores de gestão os formados em cursos 
super iores de l inha tecno-cient íf ica. Observa-se, então, que a gestão 
do poder públ ico passa – necessar iamente – pelos egressos de 
cursos de Direito, que acabam sendo gestores do núcleo sistêmico de 
poder (os aparelhos ideológicos de estado de Althusser).  A conclusão 
mais imediata ser ia supor os cursos de Direito como centros de 
produção de mão-de-obra conforme e apta à manutenção da 
homeostase do sistema social.  Isso, contudo, pode ser bastante 
dist into se o educador for educado de maneira divergente (no sentido 
brunner iano). É preciso um esforço na ponta do sistema (na produção 
de mestres, doutores e l ivre-docentes) a f im de que se introduza uma 
nova visão e abordagem das questões legais e de governo.  Essa é a 
proposta aqui apresentada: a produção, via curr ículo,  de uma 
consciência verdadeira, das prof issões jur ídicas como alavancas de 
transformação social .  

 

Palavras Chave: Subjet ividade – Ensino Jurídico no Brasil – Cultura – 
Curr ículo – Transdiscipl inar idade. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It presents a proposal for training of law professors that includes the 
abil ity to teach and also create and build concepts by solving real 
conflicts of society, and thus to think the role of professional law, in 
their various responsibi l it ies of lawyer, public defender, the 
prosecutor, the judge, minister of higher courts, as a teacher and in 
all these functions instead of simply laboring to maintain the system, 
achieving a crit ical understanding of their act ivit ies and (as main 
actor of the circulation of power) their abil ity to produce social 
transformation that engages a new state of things more equitable. 
Tradit ionally the training of bachelor of law was thought to directly f i l l  
the tables and functions of state education in the words of oligarchic 
Gadotti l ike (although the creation of Business Administration courses 
in the Vargas era and its regulation in 1965) the general requirements 
procurement of major state careers glimpse ... In fact, a simple 
inspection of most of the notices shows that the general expectation 
of public off ice can be viewed as a comprehensive training in various 
branches of law (in particular:  Constitut ional, Administrative, 
Economic, Criminal, Tax and procedural civi l and criminal) virtually 
excluding the management sectors of higher education graduates in 
the technical l ine. There is, then, that the management of public 
power is - necessari ly - by graduates from the law school managers 
who end up being the core of systemic power (ideological 
apparatuses of the State of Althusser). The most immediate 
conclusion would be to assume the courses of law as centers of 
production of manpower and as able to maintain homeostasis of the 
social system. This, however, may be quite dif ferent if  the teacher is 
educated in dif ferent ways (in the Brunner’s sense). It  takes an effort 
- on the edge of the system (in the production of teachers, doctors, 
and full professors) in order to introduce a new vision and approach 
to legal issues and government. This is the proposal presented here: 
the production, via the curriculum, a true consciousness: the legal 
professions as levers of social transformation. 

 

 

Key words: Subjectivity – Education - Juridical Teaching in Brazi l – 
Culture – Curriculum - Transdiscipl inarity. 

 



EPITHOME 

Ici se présente une proposit ion pour la formation de professeurs de 
droit qui comprend l 'apt itude à enseigner et aussi de créer et de 
construire des concepts pour la résolution des conflits d'intérêts réels 
de la société, et donc à penser que le rôle des professionnels du 
droit,  dans leurs diverses responsabil ités de avocat, de défenseur 
public, de procureur, de juge, de ministre des juridictions supérieures, 
d’un enseignant et dans toutes ces fonctions au lieu de simplement 
travail lant à maintenir le système, de parvenir à une compréhension 
crit ique de leurs activités et (comme acteur principal de la circulat ion 
de le pouvoir) leur capacité à produire des transformations sociales 
qui vient a produire un nouvel état de choses plus équitable. 
Tradit ionnellement, la formation de baccalauréat en droit  a été pensé 
pour remplir directement les cadres et les fonctions de la bureaucratie 
public selon les termes de Gadott i:  ‘ol igarchiques‘ similaires (bien 
que la création de cours en administrat ion des affaires à l 'ère de 
Vargas et de sa réglementation en 1965) dans toute la Modernité. En 
fait, une simple inspection de la plupart des avis montre que l 'attente 
générale de la fonction publique peut être considérée comme une 
formation complète dans les diverses branches du droit (en 
particul ier:  constitutionnel,  administrat if , économique, pénal, f iscal et 
de procédure civi le et pénale), presque à l 'exclusion des secteurs de 
la gest ion des diplômés de l 'enseignement supérieur dans la l igne 
technique. I l y a, ensuite, que la gest ion de la puissance publique est 
- forcément – exercé – presque exclusivement  - par les diplômés de 
la faculté de droit qui f inissent par être le noyau du pouvoir 
systémique (apparei ls idéologiques de l 'état d'Althusser). La 
conclusion la plus immédiate consisterait à supposer les cours de 
droit  en tant que centres de production de la main-d'œuvre et en tant 
que mesure de maintenir l 'homéostase du système social. Ceci, 
cependant, peuvent être très dif férentes si l 'enseignant est éduqué de 
manière dif férente (dans le sens brunnérien). I l faut un effort - sur le 
bord du système (dans la production des enseignants, des médecins 
et professeurs) pour introduire une nouvelle vision et approche des 
questions juridiques et gouvernementales. I l s 'agit  de la proposit ion 
présentée ici:. La production, par l ' intermédiaire du programme de 
formation, d’une véritable conscience de la profession juridique en 
tant que levier de transformation sociale. 

 

 

Mots-Clés :  Subjectivité – l ’Éducation – l ’Éducation légale au Brési l - 
Culture – Transdiscipl inarité. 



RESUMEN 

En esto trabajo se presenta una propuesta de formación de profesores de 
derecho que incluye la capacidad de enseñar y también crear y construir 
conceptos mediante la resolución de los conf l ictos de la sociedad real,  y 
bien así de ref lexionar acerca de la función del profesional de Derecho en 
sus diversas obl igaciones en materia de abogado, de defensor públ ico, del 
f iscal,  del juez,  del ministro de los tr ibunales super iores, de maestro y en 
todas estas funciones en lugar de simplemente trabajar para el 
mantenimiento del sistema, logrando una comprensión cr ít ica de sus 
act ividades y (como actor principal de la c irculación del poder) su 
capacidad para producir la transformación social que establece un nuevo 
estado de cosas más equitat iva. Tradicionalmente se pensó la formación 
del profesional de Derecho para cubr ir directamente los cuadros y las 
funciones del Estado, “educación ol igárquica” de Gadott i,  como (aunque la 
creación de cursos de Administración de Negocios en la era Vargas y su 
regulación en 1965) los requisitos generales de adquisic ión de estado 
mayor en las carreras públicas permiten entrever. Por supuesto, la simple 
inspección de la mayoría de las ofertas son reveladoras de que la 
expectat iva general para la obtención de un cargo públ ico exige una 
formación integral en diversas ramas del derecho (en part icular:  
Const itucional,  Administrat iva, Económica, Penal,  Tributaria y de 
Procedimiento Civi l y Penal) práct icamente excluyendo de tales 
certámenes los graduados en los cursos de educación superior en l ínea 
técnica y cient íf ica. Hay, pues, que la gest ión del poder público es hecha - 
necesariamente - por los graduados de la escuela de leyes que son, al 
f inal,  el núcleo del poder s istémico (aparatos ideológicos del Estado de 
Althusser).  La conclusión más inmediata sería la de asumir  los cursos de 
derecho como centros de producción de mano de obra capaz de mantener 
la homeostasis del sistema social.  Esto, sin embargo, puede ser muy 
diferente si el profesor es educado (y el educador siempre debe ser 
educado, como lo dice Marx) de manera divergente (en el sentido 
brunner iano). Se necesita un esfuerzo - en el ápice del s istema (en la 
producción de los profesores, doctores y profesores t itu lares) a f in de 
introducir una nueva visión y enfoque de las cuestiones jur ídicas y de 
gobierno. Esta es la propuesta que aquí se presenta: la producción, a 
través del plan de estudios, de una verdadera conciencia de las 
profesiones jur ídicas como palancas para el cambio social.   

 

 

Palabras clave: Subjet ividad – Educación - Educación Legal en Brasi l – 
Cultura – Curriculum – Transdiscipl inar iedad.  
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SUMÁRIO 

Os pressupostos e supostos teóricos deste trabalho se estendem 

por algumas vertentes principais:  

1. A educação é, principalmente, processo histórico social 

determinante e determinado pelos modos de produção de cada 

etapa do desenvolvimento social. 

1.1.  Determinado vez que a demanda de mão de obra (que é 

providenciada pelo Estado1 e seus concessionários como 

contrapartida ao capital investido em seu terri tório) é fruto de 

encomenda, isto é, de ditames de pessoas exteriores ao 

subsistema da cultura designado por educação. 

1.2. Determinante posto que ao formar novos educadores permite 

a disseminação de princípios, em sua maioria éticos, além dos 

técnicos, aptos a perspectivar possíveis mudanças sociais e a 

inf luir, retrodutivamente,  nos desígnios do capital . 

2. Há distinção clara entre cultura e civi l ização. Essas 

pol issêmicas palavras assumirão ao longo do texto os seguintes 

signif icados: 

2.1. Cultura: conjunto dos projetos de uma sociedade. 

2.1.1. Projeto (pro jectum): o que se lança adiante, as 

expectativas de dada sociedade ou comunidade. 

2.2. Civi l ização: conjunto dos objetos de uma sociedade. 

                                                 

1 -  Um topos  que absconde seres humanos concretos  na at iv idade de 
governar.  
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2.2.1. Objeto: aqui lo que se antepõe (ob jectum);  o que se lança 

abaixo, equivalente ao hypokeímenon aristotél ico e que 

corresponde à real ização dos projetos, na medida da viabil idade 

tecnológica. 

2.2.1.1. A concretização do projeto pode exceder, igualar ou não 

alcançar o escopo almejado. Essa será sempre a tensão que 

permitirá novas expectativas (projetos). 

3. O desenvolvimento da cultura ocidental é consonante com o 

desenvolvimento urbano, comercial,  industrial e de serviços do 

Ocidente2 com o conseqüente requisito de letrados3 para suporte 

às estruturas de poder, em particular, do Estado e da Igreja. 

3.1.  Por muito tempo a Igreja forneceu ao estado ocidental os 

letrados necessários e, até por isso, manteve amplo controle 

sobre os mecanismos de reprodução dessa mão-de-obra 

especial izada4. 

3.1.1. A laicização do ensino representa a dominância do esti lo 

burguês e a predominância do processo de industrial ização. 

                                                 

2 -  Pode-se suspei tar  que o mesmo aconteça com o Oriente,  mas à fa lta de 
prec isões mantém-se a restr ição.  

3 -  Nesse sent ido se manifesta TRAGTENBERG, Mauríc io.  Sobre educação,  
pol í t ica e sindical ismo. 3ª.  Ed.  rev is ta,  São Paulo:  edUNESP, 2004:  “A 
oc identa l ização da cu ltura caminha a par com o desenvolv imento urbano,  
comerc ial e a necess idade de ‘ let rados ’ para darem andamento burocrát ico 
às estruturas de poder formadas em torno da Igre ja  e do Estado Moderno. ’  
(p.  45) 

4 -  Esse o papel das univers idades em sua or igem (quando l igadas à Santa 
Sé) e o efei to do processo de planejamento e organização de estudos (a 
jesuí t ica div isão de tempos) como o dispôs a Rat io Studiorum  de 1586.  
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3.2. A evolução do processo civi l izatório requer a urbs  para 

efei to de f ixação de rotinas e supressão do vínculo ao tempo 

circular dos processos naturais;  

3.3. A reprodução do sistema de controle da sociedade 

(envolvendo aquelas da classe social; da ideologia dominante e 

da divisão social do trabalho)  faci l i ta a manutenção do poder 

pelos dominantes; 

3.4. Um subsistema predominantemente reprodutivo da cultura 

consiste naquele da educação formal. 

3.4.1. A educação informal5, devida a representações sociais 

def luentes do núcleo originário de inserção social do sujei to, 

permanece como ancoragem possível daquela formal e é, nos 

processos de longo prazo, gradativamente substi tuída por 

estruturas de compreensão adaptadas aos reclamos da cultura,  

por intermédio da educação formal (processo de inculcação 

permanente), possibi l i tando uma postura crít ica. 

3.4.1.1. A educação informal devida aos meios de comunicação 

de massa (mass media) conforma o universo discursivo dos 

sujeitos e representa a representação social  de base de dada 

cultura. 

3.4.1.2. A educação informal haurida no seio famil iar remanesce 

como horizonte afetivo dos sujeitos, salvo profundos cataclismos 

emocionais. 

                                                 

5 -  Entendida como o conjunto complementar,  em re lação ao con junto  
un iverso:  educação,  a educação formal de todos  os t ipos,  is to é,  a 
educação esco lar izada.   
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3.4.1.3. Por estruturas de compreensão se entendem os eixos 

semântico-pragmáticos pelas quais os sujeitos estruturam suas 

l inguagens6. 

3.4.2. A educação formal serve às estruturas de poder e, ao 

mesmo tempo, dispõe elementos essenciais à sua crít ica. 

3.4.2.1.  A crít ica, via de regra, aperfeiçoa as estruturas de 

poder. 

3.4.2.2. Estruturas de poder pertencem tanto ao Estado, quanto 

aos grandes conglomerados transnacionais, quanto aos 

empresários locais organizados e à Igreja. 

3.4.2.2.1. A leitura foucaultiana que crê esteja o poder no interior 

de práticas reais e efetivas e na relação direta com seu campo 

de aplicação viabi l izando a produção de ‘verdades’ para efeito de 

dominação consentida e si lenciosa apenas mostra como operam 

as estruturas de poder a serviço dos dominantes. 

4. A História reporta as tensões entre Cultura e Civi l ização e 

registra as realizações civi l izatórias. 

4.1. As estruturas de poder f ixam os objetivos dos projetos. 

4.1.1. O f inanciamento dos estudos avançados favorece projetos 

que atendam a tais objetivos. 

4.1.2. O currículo representa a f ixação de tais objetivos e a 

exclusão dos demais compondo o projeto educacional sistêmico. 

                                                 

6 A l inguagem é a parcela apropr iada,  pe lo su je ito e ao longo de seu tempo,  
da l íngua,  que é construção sócio-his tór ica de longo prazo.  
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4.1.2.1. A administração escolar busca implementar o currículo. 

4.1.2.1.1. Os professores reagem descumprindo as disposições 

curriculares e escolhendo o que lhes parece relevante em seu 

horizonte i.  

4.1.2.1.1.1. Além de serem inf luenciados pelos curricula  segundo 

os quais foram educados mais a educação informal 

cotidianamente veiculada (mesmo pelas conversas de salas de 

professores), são controlados pelos exames de caráter nacional 

ou pelo processo de acesso ao ensino superior ou, na esfera da 

prof issionalização dos discentes, pelos processos seletivos ou 

concursos públicos ou ainda, pelo escalonamento dos salários 

possíveis. 

4.2. A Civi l ização resulta, além dos produtos, da sistemática 

real ização dos projetos gerando objetos como o sujei to 

contemporâneo: um produto do sistema escolarizado de ensino e 

dos modelos introjetados pela comunicação de massa. 

4.2.1. Sendo assim, o alunado é, principalmente, o produto do 

trabalho concreto dos professores, mais as informações dos 

mass media. 

4.2.1.1. Os alunos são produtos da atividade dos professores vez 

que assim não se tornariam se não fosse o processo educativo. 

4.2.1.1.1.  O ensino centrado no aluno, em geral, absconde o 

necessário trabalho de selecionar direções que faci l i tem o 

acesso ao conhecimento e que é designado por currículo. 

5. Conhecimento deriva de cognoscere e isto leva à identif icação 

de dado estado mental com um análogo de outra mente como o 

fundamento do conhecer. 
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5.1. O fundamento do processo de aprendizagem repousa nessa 

possibi l idade. 

5.1.1. Aprender acarreta, por def inição, mudança na conduta e, 

assim, alterações no esti lo do fazer. 

5.2.  Se o educador deve ser educado, o processo da 

aprendizagem é contínuo e inf inito. 

5.2.1. Se a História registra as tensões entre cultura e 

civi l ização: a História da Educação consiste no registro dos 

projetos e objetos desenvolvidos ao longo do processo histórico 

na busca da melhor adequação dos sujeitos aos requisitos de 

funcionamento da sociedade. 

5.3. A adequada consulta ao processo histórico permitirá 

compreender a evolução do conceito de sujeito ao longo dos 

sistemas educativos. 

5.3.1. O sujeito da presente etapa do desenvolvimento do 

capital ismo será entendido como uma atmosfera semântico-

pragmática a f im de dar conta da síntese dialética7 entre o 

sujeito da f i losof ia da consciência e aquele da f i losof ia da 

l inguagem. 

                                                 

7 -  Assume-se,  no texto,  o sent ido de d ia lét ica ta l como expresso por  
LONERGAN, Bernard.  Insight – um estudo do conhecimento humano.  Ed. e 
prefácio de Mendo Cast ro Henr iques,  t rad.  Mendo Cast ro Henr iques e Artur  
Morão,  São Paulo:  É Real izações,  2010,  p.  228:  “  Em prol de uma precisão 
maior,  d igamos que uma dia lét ica é um desdobramento concreto de pr incípios 
de mudança,  un idos mas opostos.  Ass im, haverá uma d ia lét ica se:  1.  houver  um 
agregado de eventos de um caráter determinado;  2.  os eventos puderem ser  
refer idos a um só ou a ambos os  pr incípios ;  3.  os pr incíp ios forem opostos e,  
todavia,  est iverem l igados e 4.  e les forem modif icados pe las mudanças que 
sucess ivamente deles resul tam.”  
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5.3.1.1. Isto (pela própria formação do étimo anthropós
8 – aquele 

que aprende ao ver) indica que o homem é animal simbólico que 

l ida com signi f icados, incluso ao agir.  

6. A del imitação dos curricula e dos conteúdos programáticos 

conforma o ponto de partida da pesquisa e da concepção do 

mundo do alunado. 

6.1.  O f inanciamento da pesquisa del imita o horizonte geral do 

saber de um dado estádio civi l izatório. 

7. O mundo é tudo que é o caso. O caso resulta da total idade de 

informação disponível para cada sujeito a cada instante e é 

expresso por via de l inguagem. 

7.1. Os f inanciadores só podem controlar o mundo que é seu 

caso, no l imite de sua concepção de mundo. 

7.2. Além desse controle se espraia a l iberdade de ensino. 

                                                 

8 -  Há um texto do Cráti lo  (399c) que busca expl icar a et imologia de ‘homem’ e 
lança luz sobre essa relação de produção de conhec imento:  “Socr. :  “Eis.  O 
sent ido da palavra anthropós ‘homem’ é que,  os outros an imais sendo 
incapazes de ref let ir  sobre nada de que vêem, nem de rac ioc inar,  nem de 
‘estudar ’ ,  anathrein,  o homem, ao cont rár io,  ao mesmo tempo que vê,   d ito de 
outro modo,  diz que ‘v iu ’,  opopé,  ‘ faz o estudo’ também, anathre in ,   daqui lo que 
v iu e rac ioc ina.  Daí  que,  ún ico entre os an imais,  o  homem fo i ,  com just iça,  
chamado ‘homem’,  anthrópós:  ‘ fazendo o estudo do que v iu ’,  anathrôn-ha-
opópé’. ”  Sabendo que ‘anathre in ’  s ignif ica ‘observar atentamente’  – percebe-se 
que as metáforas do o lhar se imbr icam em qualquer  referência a teor izar (por  
sua vez,  contemplar) ,  a ta l ponto que conformam a própr ia def in ição indo-
eur ipéia de ser humano.  Note-se,  por sua vez,  que ‘estudar ’ (anathrein)  
equivale a observar com atenção.  
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Introdução 

 

  É preciso reconhecer que não há qualquer trabalho que 

não componha etapa de uma trajetória. Buscando identif icar os 

motivos de pensar e repensar o ensino jurídico encontrei  

justi f icativas que radicaram na educação formal recebida e na 

atividade polít ica desenvolvida, tanto no movimento estudanti l 

nos pesados anos setenta do século passado, quanto na polít ica 

em virtude de cargos públicos ocupados e do indisponível 

confronto de opiniões e posições decorrentes do mando.  

  A concepção de as carreiras jurídicas desempenharem 

papel relevante na composição da estrutura burocrática de poder 

nasceu não apenas das leituras dos textos de Weber, como 

ainda, da constatação prática de os sucessivos detentores do 

comando polít ico se encontrarem na dependência de pareceres, 

gestões e aconselhamento de ocupantes habituais de cargos 

públicos, quer por concurso, quer por indicação polí t ica (os 

chamados cargos de confiança, tecnicamente: cargos de direção 

e assessoramento superiores). 

  A formação na área jurídica tem sido e, parece, será um 

fator poderoso na justif icativa da indicação para tais cargos e, 

via de regra, os concursos públicos favorecem aos  juristas por 

exigirem considerável informação legal em seus editais. 

  Não é despropositado, portanto, acreditar que uma 

intervenção adequada na formação desses prof issionais termine 

por resul tar em condições mais adequadas de comando dos 

processos sociais, isto é, dotar tais prof issionais de uma 

formação mais integrada com   os efetivos processos e reclamos 
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sociais proporcionará uma gestão mais harmoniosa e próxima da 

realidade aos governos futuros. 

  Apresento, a seguir,  indicações do processo geral de 

gestação desta conjectura. 

 

1.  Primeiros estudos  

 

Comecei meus estudos em escola catól ica das irmãs 

oblatas de São Francisco: o colégio São Miguel Arcanjo em São 

Paulo, em que o forte pendor rel igioso se ref letia nas orações 

diárias e num esti lo de ensino exigente e ref lexivo.  

A passagem para o, então, curso ginasial em escola 

estadual (prof. Antonio Firmino de Proença – escola de grande 

procura e alto nível) num período vizinho ao Golpe de 1964, 

estando a sociedade mobil izada polit icamente por ação de 

l ideranças populares, tornou fáci l  descortinar as profundas 

desigualdades existentes.  

Um corpo docente de qualidade (em que havia, ainda, a 

f igura do catedrático) encontrou terreno férti l  em minha mente 

juvenil para disseminar valores que conservo até hoje: a 

necessidade de uma sociedade de iguais (ou, no pior dos casos, 

de menos desiguais); da proximidade de necessidades materiais 

de todos os seres humanos e, acima de tudo, o efeito da ciência 

na mitigação (e, paradoxalmente, em sua complexif icação) de 

grandes problemas como a fome, o transporte, a habitação e os 

demais conseqüentes da vida urbana e campesina.  
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Quando adveio a ruptura institucional fui, por indicação 

de professores, já no científ ico e no Colégio Estadual de São 

Paulo, levado à leitura de textos inspiradores como os de 

Rousseau, La Boétie, Sieyès, Kant e alguns autores l igados à 

Economia e ao Direito, como Harnecker, Sraffa, Marx, Engels, 

Althusser, entre outros. Todo um novo horizonte se abriu. A 

trama suti l  decorrente dos processos produtivos se abriu diante 

de meus olhos e novas dúvidas vieram a se somar ao sentimento 

profundo da injustiça social em nosso País. 

Ao mesmo tempo freqüentava o curso de viol ino no 

Conservatório Heitor Vil la-Lobos e sentia encontrar meu caminho 

na música, chegando a pensar em seguir carreira ao me 

candidatar, com sucesso, ao curso de Composição e Regência na 

Holanda. Após doze anos de dedicação, por força de falência das 

empresas de meu pai, deixei essas atividades e inscrevi-me no 

curso de engenharia. As aulas levaram-me a acumular grande 

interesse pelos problemas estudados pela Física e, já no ano 

seguinte comecei o curso de bacharelado na Universidade de 

São Paulo. 

As questões de teoria da medida, os paradoxos da 

mecânica quântica e, em particular, os resultados da Teoria do 

Campo – ao tempo que capturaram meus esforços, levaram-me a 

outros problemas, esses de natureza epistemológica. 

Ingressei, para tentar encontrar respostas, na Faculdade 

de Filosofia da Universidade de São Paulo e encontrei um 

Departamento esfacelado pela perseguição polít ica. Nossos 

professores viviam tensos pela possibi l idade de detenções e 

problemas correlatos, colegas desapareciam e não retornavam. 

Entretanto, mesmo sob tais circunstâncias, um curso estimulante 
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se desenvolveu e a falta de bibl iograf ia em língua portuguesa 

levou à necessidade de muita leitura em idiomas estrangeiros 

proporcionando uma aprendizagem de novos contextos 

discursivos e a convicção de que a interpretação e a 

compreensão eram elementos indissociáveis da percepção do 

mundo. 

Com a conclusão dos cursos, consegui ingressar no 

Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência na 

Universidade de Campinas, já em sua primeira turma de 

mestrado. Esse novel centro de excelência reunia uma equipe de 

pesquisadores nacionais e estrangeiros e buscava investigar 

questões de l inguagem, epistemologia, história da ciência e, é 

claro, o problema do signif icado. Cursos de grande profundidade 

em lógica, teoria de modelos, teoria de categorias foram 

seguidos durante 4 anos, como bolsista da CAPES. As ciências 

di tas hard sciences  serviram como base para especulações 

lógicas e metodológicas.  Em um seminário de curso sob 

regência de Michel Debrun (A construção do objeto nas Ciências 

Humanas) requereu-me, esse professor, que investigasse as 

questões metodológicas afetas à Economia.  

Após um período de pesquisa pude compreender que os 

modelos existentes, embora postos em l inguagem matemática, 

sempre se referiam a questões decorrentes de práticas indutivas 

e, portanto, sujeitas à crít ica humeana à fal ta de fundamentação 

para os raciocínios indutivos. 

Estudei essas questões e lógica indutiva a parti r desse 

seminário e, após muitas e proveitosas conversas com o prof. Dr. 

Balthazar Barbosa Sobrinho, com sua exposição sobre as 

questões metodológicas do Direito, interessei-me por esse campo 
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que remetia às origens de minhas preocupações: a adequada 

solução de confl i tos sociais e a fundamentação desse ramo do 

saber. 

 

2.  Exercício do Magistério, Chefias e participação em 

Administração Superior de estabelecimentos de ensino. 

 

Durante todo esse período, dediquei-me ao ensino em 

cursos superiores como os da  

Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira 

(1980-1985) – fonte fecunda de experiências pedagógicas 

relevantes -  em que ministrei  cursos (partindo da condição de 

professor assistente e chegando a ti tular) de Lógica; Fi losofia da 

Linguagem; Metodologia da Pesquisa e cheguei a Chefe de 

Departamento em 1984, e, em seguida, exerci funções em sua 

Administração Superior de 03 a 08 de 1985 como representante 

docente na Congregação;  

  Universidade Mackenzie em que ministrei cursos, como 

professor adjunto,  de História das Ciências Exatas para os 

quartos anos de Matemática e Física  durante o ano de 1984 e 

nas Faculdades Oswaldo Cruz  em que fui professor adjunto e 

responsável pela criação e regência do curso de História do 

Desenvolvimento do Pensamento Científ ico para os cursos de 

Matemática, Física e Química, bem como de Lógica Matemática e 

Álgebra Booleana. Exerci esse mister do primeiro semestre de 

1978 ao segundo semestre de 1984, ininterruptamente.  
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  Nesse período foi part icularmente úti l  a experiência como 

astrônomo do Observatório Municipal  do Capricórnio (1972-1980) 

(hoje, Observatório Municipal Jean Nicolini – Campinas/SP)  e, 

em particular, o tempo em que fui Diretor Técnico-Científ ico do 

mesmo (1976-1977), vez que em contato constante com os 

principais cientistas desse tempo e com suas questões. 

 

3.  A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

Em meio a tamanha azáfama, uma idéia f ixa permanecia: 

af inal, que modelo teórico seria capaz de expl icar/justi f icar o 

Direi to? Decidi ingressar e ingressei no curso de graduação em 

Direi to da Universidade de São Paulo. Encontrei  nas aulas de 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior um suporte teórico relevante vez 

que, em suas aulas e seus l ivros analisava, sob o ponto de vista 

pragmático, os problemas metodológicos e de teoria do Direito. 

Comecei a desenvolver pesquisas sobre os temas 

levantados e participei do Programa Especial de Treinamento 

PET-CAPES, destinado à formação de quadros de professores de 

Direi to, durante um ano e meio, seguindo seminários sobre 

Teoria do Direi to, Sociologia Jurídica e, é claro, sobre Filosofia 

do Direito. 

Elaborei, então, um projeto (que terminou por se tornar 

minha tese doutoral no regime de doutorado direto) de buscar 

respostas aos problemas suscitados pelo prof. Tércio Sampaio 

Ferraz Jr.  o quê, se me afastou defini t ivamente do Centro de 

Lógica da UNICAMP,  levou-me, em conseqüência dos trabalhos 
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realizados, por convite desse professor para assist i-lo nas 

discipl inas de Introdução ao Estudo do Direito I  e II, bem como 

Filosofia do Direito, a uma nova e muito interessante fase de 

estudos e docência. 

Desse intercâmbio pedagógico nasceram alguns artigos 

e a formação de um grupo paralelo de estudos de que 

participaram várias turmas da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. As discussões acabaram por originar 

um curso sistemático e curricular de Lógica Jurídica, sob a 

condução do prof. Alaor Caffé Alves, a quem assisti  por dois 

anos. 

Contemporaneamente ingressei na Fundação Getúlio 

Vargas, em seu curso de Administração Públ ica a f im de bem 

compreender a visão de governo para efeito da distribuição e da 

economia de estado. 

Sob a orientação do Prof. Dr. Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

empreendi meu projeto de doutorado, em regime direto, e 

desenvolvi a tese Epistemologia do Direito: confl i to, estratégia e 

negociação e, que introduzi resultados da Pesquisa Operacional,  

em part icular aqueles da Teoria de Jogos.   

Concluído o doutorado em Filosofia e Teoria Geral do 

Direi to e por pressão do excesso de trabalho na Delegacia da 

Receita Federal  em São Paulo (SRRF-8ª. RF) em que 

desenvolvia profícua gestão do sistema de f iscalização 

computadorizada  tratando de elaborar programas de extração de 

dados de mainframes para microcomputadores e a seguir para 

laptops, afastei-me no ano 2000, depois de ministrar os 

seminários sobre Teoria Geral  dos Sistemas (em curso - com 

duração de um semestre - para o mestrado e doutorado na 
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Faculdade de Direito da USP) sob a regência do prof. Tércio 

Ferraz Júnior, das atividades docentes na minha Faculdade de 

origem. 

 

4.  Pontifícia Universidade Católica de  São Paulo 

 

Já no ano seguinte (03/2001), ingressei como professor 

assistente doutor no Programa de Pós Graduação stricto sensu 

da Pontif ícia Universidade Catól ica de São Paulo para as 

discipl inas de Teoria Geral do Direi to; Fi losofia do Direi to I , II, III  

e IV; Sociologia Jurídica e nessa atividade permaneço até hoje, 

tendo sido integrado ao Departamento de Teoria Geral do Direi to 

da Faculdade de Direito da Ponti f ícia Universidade Católica de 

São Paulo.  

Funções que exerço até esta data (2º. Semestre de 

2011) e nessa atividade, em geral, desenvolvo, a cada semestre, 

no curso de Teoria Geral do Direi to, além de anál ise dos 

problemas do posit ivismo jurídico e das principais escolas 

contemporâneas, um estudo profundo da abordagem pragmático-

l inguística do Direi to, com especial  atenção  para os problemas 

da hermenêutica e da Teoria de Jogos como solução para muitas 

das questões contemporâneas da Teoria do Direi to. Serve-me 

como norte, texto de minha lavra e já com terceira edição no 

prelo, o Teoria do Direito , editado pela Saraiva, São Paulo. 

Em Filosofia do Direito busco discuti r,  em particular as 

posições do posit ivismo, tendo como base a obra de Norberto 

Bobbio -  O positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do 
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Direito, publ icado pela Ícone, São Paulo e aquelas de Jürgen 

Habermas (em particular O Discurso Filosófico da 

Modernidade,  São Paulo: Martins Fontes e Faktizität und 

Geltung  – Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt:  Suhrkamp), de Ronald 

Dworkin (Taking Rights Seriously, Massachusetts: Cambridge) e 

de Niklas Luhmann (A Sociedade de Estado – Die Geselschaft 

der Geselschaft,  Frankfurt: Suhrkamp), bem assim, l ivro a 

publicar no início de 2012 sob o t ítulo Filosofia Geral e do 

Direito que conterá parcela desta tese como capítulos.  

Em Sociologia Jurídica, tendo em vista seu caráter de 

discipl ina optativa, busca-se abordar textos clássicos como o de 

Max Weber (Economia e Sociedade, Brasíl ia: UnB) ou, o mais 

recente, de Anthony Giddens (A constituição da Sociedade, 

São Paulo: Martins Fontes), bem como de outros autores 

contemporâneos, particularmente os voltados ao estudo do 

fenômeno da exclusão (v. g. Becker, Howard. Outsiders, Rio de 

Janeiro: Zahar; Goffman, Irving. Prisões, Manicômios e 

Conventos, São Paulo: Perspectiva etc.). 

É importante notar que, até o primeiro semestre de 

2009, as turmas eram mistas de mestrado e doutorado, o que me 

obrigava a manter um nível mais elevado de ensino, a f im de não 

frustrar as expectativas dos doutorandos. A parti r do segundo 

semestre de 2009 separaram-se os cursos destinados ao 

mestrado daqueles de doutorado. A discipl ina Filosofia III , que 

ministrei no segundo semestre de 2009, para o doutorado, 

permitiu-me abordar questões de Hermenêutica, em geral sob o 

prisma de Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer e discuti r as 

propostas da hermenêutica constitucional contemporânea. 
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A demanda pelos cursos tem sido intensa e sinto-me 

satisfeito em colaborar com a formação básica dos futuros 

mestres e doutores, sempre pelo viés de que esses serão os 

educadores de educadores e poderão, dessarte, levar adiante a 

possibi l idade de gestores da justiça mais af inados com uma 

perspectiva mais fraterna e solidária. 

 

 5. Aulas em cursos de pós-graduação lato sensu 

Ministrei  aulas em cursos de pós graduação lato sensu 

em instituições como a Escola Superior da Procuradoria Geral do 

Estado; a Coordenadoria Geral de Especial ização, 

Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP; na Escola de 

Magistrados do Tribunal Regional Federal, 3ª. Região. Na  

primeira tenho lecionado discipl inas fi losóf icas e sociológicas: 

Kant e A paz Perpétua; Autoridade e legi t imidade em Max Weber.  

Na segunda, em particular, discipl inas l igadas à Bioética e na 

terceira, principalmente aulas de ética: como, por exemplo,  

discussão do l ivro A morte de Ivan Il litch de Lev Tolstoi e o 

propósito da vida boa; o l ivro A Queda de Albert Camus e a 

questão da atividade do advogado etc..  

 

6. Outros títulos e honrarias 

 

Nesse ínterim, já tendo recebido os títulos de Doutor 

Honoris Causae em Fi losofia e Teologia pela Universitas 

International is Studiorum Superiorum ‘Pro Deo’, Nova Iorque, 

ainda assim, para fazer frente às exigências didáticas, empreendi 
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um segundo doutorado, totalmente aderente ao de Fi losofia e 

Teoria Geral do Direito, na Ponti f ícia Universidade Católica de 

São Paulo: foi em Fi losofia. Sob orientação do Prof. Dr. Antonio 

José Romera Valverde analisei a formação e desconstrução do 

conceito de sujeito desde a Antiguidade até a 

Contemporaneidade sob o título de Sujeito - Traços de um 

projeto burguês9 que obteve grau 10,0 (dez). 

Nesse período conclui,  ainda, o curso de l icenciatura em 

Pedagogia e o de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo.   O 

primeiro em função de complementar as informações necessárias 

para a produção da tese, o segundo para efeito de bem entender 

a estruturação e art iculação dos sistemas das cidades. 

  Uma nota relevante refere-se à l ivre-docência. O concurso 

ocorreu em 2006 e após seu término fui proclamado, pela banca 

julgadora, l ivre-docente e sua homologação se deu em 2011. A 

demora na homologação decorreu de questões internas relat ivas 

a provimento de cargo de professor t i tular. 

 

 

 

                                                 

9 -  Essa tese t ransformou-se,  após adaptações,  na parte  gera l do l ivro  
Filosofia Geral  e  do Direito ,  prev is ta in ic ialmente para 2008,  mas pela  
extensão (aprox ima-se de 1100 páginas) deverá ser ed itada apenas no 
início de 2012.  Nesse t raba lho,  apresenta-se não uma h is tór ia da Fi losof ia 
do Dire ito,  mas uma abordagem baseada nas contr ibu ições da metodologia  
da Economia e da Teor ia dos Jogos.  Bem ass im, será ob jeto de relei tura 
nas seções relat ivas à  const itu ição do sujeito.  
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7. Orientações de mestrado e doutorado. 

 

 A f im de atender a extenso campo de interesses dos estudantes 

faz-se necessário uma permanente renovação do repertório do 

professor-orientador. Assim, por força de trabalhos de grande 

relevância para a área acabei por orientar 42 dissertações de 

mestrado (todas avaliadas entre B (3) e A (39)) e aderentes ao 

meu foco de pesquisa. As teses doutorais orientadas relacionam-

se com as atividades prof issionais que desempenho e todas 

foram avaliadas com A (9). 

Mantenho ainda vínculo com 9 orientandos de mestrado e três de 

doutorado: todos em fase f inal de redação e com exceção de 

dois,  qual if icados para banca. 

 

8. Obras publicadas  

 

Em 2001 publ iquei pela editora WVC, de São Paulo, o 

l ivro Conflito, estratégia, Negociação: o Direito e sua Teoria, 

que teve uma trajetória interessante: aplicava a Teoria dos Jogos 

ao Direito e possuía redação densa e sintética. Esperava baixa 

demanda e principalmente nas regiões Sul e Sudeste do País. 

Para surpresa, foi adotado por muitas escolas  e esgotou-se 

rapidamente. 

Motivado pelo sucesso decidi aumentá-lo incluindo os 

pressupostos e um novo l ivro surgiu: Por uma Teoria do Direito: 

aspectos microssistêmicos, editado pela RCS de São Paulo.  
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Com as ref lexões feitas no que seria a seqüência deste 

l ivro, o Por uma Teoria do Direito: aspectos 

macrossistêmicos,  produziu-se um novo l ivro, já em terceira 

edição (prelo),   o Teoria do Direito  editado pela Saraiva de São 

Paulo. Esse l ivro está em preparo para edição em espanhol já no 

ano de 2012. 

Outro l ivro aderente vez que l ida com questões éticas e 

morais é o Mitologia Greco Romana: arquétipos de deuses e 

heróis publicado pela Madras, São Paulo.   

Além desses quatro l ivros, tenho no prelo o Filosofia 

Geral e do Direito , com edição prevista para 2012 e que busca 

ser um curso abrangente e proposit ivo servindo-se de métodos 

lógico-matemáticos para a composição de conf l i tos. Essa 

abordagem proporciona debate de quase todas as posições das 

mais respeitadas escolas contemporâneas de Filosofia do Direi to 

e teve por origem, mais que a simples repetição dos resultados 

daquelas, uma lei tura sistêmica e suportada pela Teoria dos 

Jogos e da Ação. 

Quanto às traduções l istam-se: 

Platão :  Apologia de Sócrates, Curit iba: Hemus, 2003. 

  Eutífron , Curit iba: Hemus, 2003 

  Críton, Curit iba: Hemus, 2003 

  Fédon,  Curit iba: Hemus, 2003 

Nietzsche: A Gaia Ciência, Rio de Janeiro: Tecnoprint,  

2000. 
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White, Stephen. Razão, Justiça e Modernidade: a obra 

recente de Jurgen Habermas. São Paulo: Ícone, 1995. 

Bobbio, Norberto. O positivismo Jurídico: l ições de 

Filosofia do Direito.  São Paulo: Ícone, 1995. 

Organizei, ainda, as seguintes obras coletivas 

com Eduardo Ribeiro Moreira: 

20 anos da Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

com Wagner Veniziani Costa: 

Filosofia Americana: uma introdução. São Paulo: 

WVC, 2001. 

 

Produzi os seguintes capítulos para obras coletivas: 

Hermenêutica Constitucional in MOREIRA, E. R. 

(Org.) ; Garcia, Maria (Org.) ; Gonçalves, Jerson Carneiro 

(Org.) ; Betinni, Lucia Helena (Org.) . Hermenêutica 

Constitucional - Homenagem aos 22 anos de Grupos de 

Estado em Hermenêutica Constitucional Maria Garcia . 1. ed.,  

São Paulo: Conceito, 2009. v. 1. 906 p. 

Hermenêutica Constitucional in MOREIRA, E. R. (Org.) 

&; PUGLIESI, M. (Org.) . 20 anos da Constituição Brasileira . 1. 

ed., São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1. 587 p.  
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Sujeito clínico: o direito a outras opiniões. in 

LIGIERA, Wilson Ricardo. Questões de Biodireito, São Paulo: 

Nelpa, prelo.   

 

Quanto a artigos publicados: 

O ensino do Direito no Brasil e o positivismo jurídico -   Fundamentos 

Históricos. In MOREIRA, Eduardo Ribeiro. (org.) Argumentação e Estado 

Constitucional. São Paulo: Ícone, 2012 (prelo). 

A questão da Justiça como fundamento da Argumentação.  In MOREIRA, 

Eduardo Ribeiro. (org.) Argumentação e Estado Constitucional. São Paulo: 

Ícone, 2012 (prelo). 

Sigilo profissional e ética.  In Souza Lima, Fernando Rister de et allii (orgs.) 

Compêndio de Ética Moderna. Curitiba: Juruá, 2011. 

Primeiras reflexões sobre método e um novo conceito de 

sujeito. In Revista Brasileira de Filosofia, ano 58, vol . 232, 

jan.-jul.  2009, p. 257-292, São Paulo: Revista dos Tribunais. 

Globalidade, estado de conhecimento, modelos e analogia: o 

caso da tabela periódica de elementos de Mendeleev , in 

Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 

v.11, p. 309-318, 2007; 

A Teoria Kelseniana do Direito.  Arcádia, n. 100, p. 26-39, 1984. 
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9. Realizações Profissionais. 

 

Além da Chefia do Departamento de Filosofia da 

Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira exercida nos 

idos de 1984 e da subseqüente indicação como representante 

docente na Congregação da mesma Faculdade, no ano de 1985, 

fui  também Supervisor do grupo de f iscalização PRONAFISCO – 

Programa Nacional de Fiscal ização Computadorizada. Essa 

função deu-me acesso a dados amplos e bastante precisos sobre 

distribuição de renda e outros medidores de qualidade de vida do 

Brasil  e proporcionou-me profunda compreensão da desigualdade 

em função do processo produtivo. A importância nacional do 

cargo pode ser medida pela capacidade de localização de 

desvios de desempenho econômico por códigos de atividade 

(CNAE). 

Durante os anos de 1990 e 1991 exerci a função DAS-5 

de Diretor do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do 

Consumidor do Ministério da Justiça, período em que colaborei 

no aperfeiçoamento do texto legal e t ive a experiência de 

conduzir todo o processo de aprovação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como de sua implantação em todo terri tório 

nacional, com todas as questões decorrentes: palestras em todos 

os Estados da União; confrontos com associações de 

fornecedores; redação de textos administrativo-normativos a f im 

de tornar aplicáveis disposições do Código de Defesa do 

Consumidor (a regulamentação da norma). Indicado para assumir 

a Secretaria de Direito Econômico, preferi permanecer no 

exercício do cargo de Diretor a f im de bem implantar e tornar 

habitual a nova lei.   
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Em termos acadêmicos ressalte-se minha atual condição 

de líder de pesquisa CNPq coordenando o GEDAIS – Grupo de 

Estudos em Direito, Análise, Informação e Sistemas, núcleo 

of icial da Faculdade de Direito da Pontif ícia Universidade 

Católica de São Paulo, que tem como principais eixos o estudo 

do Direito sob uma perspectiva sistêmica e com a busca do 

estabelecimento de modelos matemáticos que possam viabi l izar o 

uso de intel igência arti f icial  para a realização de tarefas 

rotineiras no Direito.  

De 2009 a 2010 fui coordenador do curso de Direito da 

Faculdade Anchieta e desenvolvi o modelo PBL = Problem Based 

Learning, nesse curso. A administração universi tária ensinou-me 

muito.  Em part icular, o embaraçoso exercício do poder junto a 

colegas, a iguais. Mas, os resultados precisam ser alcançados e 

é necessário estabelecer metas. Assim, depois de remodelar o 

Plano de Ensino; modularizar o curso; repensar e reprogramar o 

Núcleo de Prática Jurídica e estabelecer os principais convênios 

com entidades da sociedade civi l  a f im de produzir os casos 

(problemas) a serem defrontados pelos estudantes – f iquei pronto 

para passar a incumbência para outro coordenador. 

Exerço, ainda, a função de membro nato do Conselho 

Superior dessa Instituição de ensino, o que faculta participar das 

grandes decisões que afetarão um  conjunto de mais de 13 000 

pessoas.  

Participei de três bancas de concurso público na 

Faculdade Nacional de Direito  da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, durante os anos de 2009 e 2010: para professor 

adjunto em Direito Internacional Público (DE) sob presidência do 

Prof. Titular Francisco Amaral; em Teoria Geral do Estado sob 
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presidência do Prof. Dr. Antonio Carlos de Souza Cavalcanti 

Maia, e em Direi to Internacional Público (40 horas) sob 

presidência do Prof. Titular Paulo Casella.  

Fui aprovado em concurso público de provas e tí tulos 

para o cargo de professor t i tular de Filosofia do Direito na 

Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Fui, também, aprovado em concurso para professor 

assistente doutor em concurso realizado pela Faculdade de 

Direi to da Universidade de São Paulo para a discipl ina 

Introdução ao Estudo do Direito (2009). 

Participei de 42 bancas de mestrado e 21 de doutorado 

conforme evidenciado no Curriculum Lattes. 

Fui membro das comissões de Propriedade Imaterial e 

de Ensino da OAB-SP durante os anos de 2008 e 2009. 

Posto isso, constato que minha trajetória intelectual e 

prof issional ref letem a tensão essencial  da vida: projetar e 

realizar, embora os percalços inevitáveis de todo projeto. 

A atividade teórica, etimologicamente l igada ao 

contemplar, fornece a musculatura necessária para a prática e, o 

magistério é, também, pela etimologia, monstruosamente grande, 

permitindo a expectativa de uma eterna renovação.  

Diante disso, a oportunidade de ingressar no Programa 

de educação: Currículo da PUC-SP trouxe-me a ocasião de 

ref letir sobre um percurso de mais de quarenta anos de 

magistério, trinta e três dos quais no magistério superior.  

O ensino do Direito parece, de longe, o mais desafiador 

dos problemas, visto que o professor tem em sua atividade diária 
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(quer no escri tório, quer nas diferentes carreiras públicas) seu 

foco de atenção e de concepção de mundo. As causas que deve 

atender parecem-lhe, a cada vez, o zênite de seu horizonte. 

Passada a novidade, descambam para o nadir e desaparecem de 

sua interlocução com o alunado. 

Isso signif ica: o professor universi tário de direito tem 

pouca atenção disponível para planos de aula, registros de 

atividades ou seu planejamento, para a ementa de seus cursos e 

para o conteúdo programático. Fazem da sala de aula, em sua 

maior parte, extensões de suas atividades diárias e lastreiam seu 

ensino sobre essa casuística. 

Por sua vez, em sua maioria, os alunos preocupam-se 

com seu futuro bancário. Pensam na carreira não como aquisição 

de competências e capacidade de produzir um mundo melhor, 

mas em quanto serão capazes de amealhar durante sua vida úti l  

nas at ividades que escolherem. 

Um rumo distinto se faz necessário e, a partir de uma 

abordagem claramente transdiscipl inar foi o que se buscou nesse 

trabalho, vez que apenas uma nova abordagem do Direito poderá 

proporcionar a definit iva realização desse – já – longo projetar da 

construção de uma sociedade equânime, crít ica, fraterna, l ivre e 

solidária. 

O percurso escolhido consistiu em identif icar: o método 

seguido, o educando como sujei to ativo do processo; a 

circunstância histórica; as teorias de base para a formação do 

modelo; os modelos concorrentes  e a exposição da conjectura e 

dos seus consectários: o currículo do curso de graduação em 

Direi to capaz de ser abordado a partir de atividade prática, com a 

abertura total do curso às necessidade da comunidade e, enf im, 
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da formação do professor dos professores, aquele que ministra 

aulas no pós graduação e deverá ser capaz de insti lar em seus 

educandos o prazer da pesquisa e do ensino, além de valores 

que os façam crít icos do sistema, quando menos para aperfeiçoá-

lo.  
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1. O MÉTODO EMPREGADO: PROLEGÔMENOS 

HISTÓRICO-METODOLÓGICOS 



2 

 



3 

 

1.1 Questões preliminares 

Simmel1 fala de duas revoluções individualistas: a do individualismo 

da Ilustração em que são priorizadas a liberdade individual e a igualdade 

de direitos e aquela do individualismo romântico em que a ênfase recai na 

singularidade individual e na diferença quali tativa. Mas, de fato, a relação 

que aparenta ser de oposição, ou de mera sucessão, vez que o 

Romantismo sucedeu, temporalmente, ao Iluminismo, mostrou-se muito 

mais complexa e Koselleck2 apresentou interessante ref lexão para a 

compreensão do processo de constituição da subjetividade no século 

XVIII ao pensar as relações entre o I luminismo e o Romantismo nesse 

período.  

Em etapa precedente a teorização desenvolvida principalmente por 

Bodin e Maquiavel e a formação do estado absolutista responderam à 

situação anômica engendrada pelos movimentos de Reforma e Contra-

Reforma com os conseqüentes banhos de sangue para obtenção de 

dominação efetiva no plano material como ref lexo daquele ideológico 

(religioso), de certo modo representado pela ‘descoberta’ da vontade do 

luterano verus Deus absconditus , capaz de apresentar um ref lexo da 

just iça divina adequado à ordenação virtuosa da vida, vez que, segundo 

as teses de Luthero (1517) toda sociedade polít ica legít ima deve ser 

fundada na legit imidade.  

Na esfera mundana, os soberanos consolidaram a introdução da 

ordem e a centralização do poder e obtiveram de seus súditos uma 

obediência ‘consentida’ que ensejava, como é natural,  um conflito entre o 

acatamento da autoridade heterônoma e uma consciência individual 

relat ivamente acabada (‘autônoma’). Isso se pôs, principalmente, no 

                                                 

1 -  SIMMEL, George.  Freedom and the indiv idual  in  LEVINE, D.N. (org.)  On 
indiv idual ity and social forms .  Chicago: The Chicago Univers i ty Press,  1971. 

2 -  KOSELLECK, Reinhardt.  Crit ica i luminista e crisi della societá borghese. Milano:  
I l  Mul l ino, 1972. 
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mundo católico romano3, mas a raiz dessa ordem parece ser luterana, vez 

que decorre da conclusão luterana de que, se pelo pecado os seres 

humanos são apartados da descoberta da vontade do verdadeiro Deus, 

que é culto, todos os poderes existentes são ordenados pela divindade 

diretamente aos homens a f im de diminuir o efeito a insuficiência moral da 

corrupta natureza da humanidade.  

Essa raiz da cisão público/privado resolvia-se, à época, por uma 

garantia de l iberdade sob um regime de tolerância vigilante e controladora 

dos negócios particulares (relações domésticas, convicções ético-

rel igiosas etc.) e, no público, aquele das ações polít icas, a ordem 

absolutista e a obediência ao soberano. No dizer de Koselleck: “Dessarte, 

o homem de Hobbes se desdobra em dois, advém dividido numa metade 

privada e noutra pública: as ações e obras são incondicionalmente 

subordinadas às leis do Estado, as opiniões, ao contrário, são l ivres ‘em 

segredo’.” (1972: p. 37) Dessa dissonância entre o interno/externo e 

daquilo que se tem ou não o poder de fazer, advirá o desenvolvimento de 

todo debate da f i losof ia polít ica e de toda cultura do século XVIII e tanto o 

ideário i luminista quanto as decorrências do inf luente movimento 

romântico, como já se disse, constituem versões do processo de 

constituição da subjetividade. 

Na Antiguidade, para lembrar, Aristóteles4 distingue entre: ciência 

teórica que se refere aos seres que têm em si mesmos o princípio de suas 

essências e existências; ciência prática que se volta à ação que tem seu 

princípio o agente e a poética, em que se encontra o artefato, o fabricado 

                                                 

3 -  SUÁREZ, Franc isco. Defensio f idei catholicae adversus anglicanae sectae 
errores.  In Corpus Hispanorum de Pace,  vol .  I I ,  in trod. Eleuter io Elorduy,  Madr id:  
Ins t i tuto Nac ional  de Invest igaciones Cient í f icas , 1965.  ( l ibro I I I ,  cap.  1 e 2) aponta 
que o poder resulta de convenção humana e d iz que é correto d izer que o poder  
advém de Deus, mas não que Deus conf ira d ireta e formalmente o poder  ao Rei.   

4 -  ARISTÓTELES. Metafísica.  4ª . Ed.,  org. ,  t rad.,  in trod. e notas Giovanni Reale,  
Milão:  Rusconi ,  1998,   (E,1,K,7) . 
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pelo Homem, pelo artista e, nessa sua dist inção, se põe como base a 

questão do poder, pois implica a separação entre o ser necessário 

(verdadeiro) e o acidente ou o não-ser ( ‘o acidente, de fato, resulta ser 

qualquer coisa vizinha do não ser’) 5 e aquela entre ciência, prudência e 

arte6. A necessidade natural, por exemplo, não está em nosso poder e, 

também, com a cisão inicial entre physis (natureza) e lógos (cultura): a 

necessidade histórica. Isto é, dessas questões não se pode lidar sem se 

deparar com limitações intransponíveis ditadas pela ordem natural e pelo 

estado de coisas sociais.  

O necessário não pode ser objeto de deliberação e decisão. E o 

mais interessante: mesmo o contingente (acaso, tychê, fortuna) não está 

em nosso alcance. Dessarte, já na Antiguidade, via-se o agente como 

incrustado entre dois l imites: a necessidade que o leva a cumprir regras 

naturais e históricas de modo inexorável e a contingência que o conduz 

ao imprevisível por força dos acontecimentos.  

Sob o nome de Fortuna7 até o século XVII designou-se a 

contingência ét ico-polít ica. Descartes8, por exemplo, sobre ela assim se 

manifestou: 

É mister rejei tar ,  então, completamente a opin ião vulgar de que 
há fora de nós uma fortuna que faz com que as coisas 
aconteçam ou não aconteçam, a seu bel prazer,  e saber que tudo 
é conduzido pela Providênc ia d iv ina, cujo decreto eterno é de ta l  

                                                 

5 -  ARISTÓTELES. Metafísica.  (E.2.K.8) e (E,2,B.17). 

6 -  ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. t rad.  Leonel Val landro e Gerd Bornheim (da 
versão inglesa de W . D. Ross),  São Paulo:  Abr i l ,  Os Pensadores, vo l.  XV, 1973,VI,  5.   

7 -  PUGLIESI,  Márcio.  Mitologia Greco-Romana: arquétipos de deuses e heróis. 
São Paulo: Madras, 2003: “A Fortuna é a d iv indade que d istr ibu i,  a seu bel prazer ,  os 
bens e os males, tanto aos indivíduos quanto às nações. Para f igurar essa condição 
representavam-na careca, com apenas um tufo de cabelos (por onde se podia apanhá-
la) ,  cega, com um pé sobre uma roda que g ira e o outro no ar.  Traz em seu séquito  
dois deuses: o Poder  e o deus cego da r iqueza, da serv idão e da misér ia – Pluto.”  
(p.166)  

8 -  DESCARTES, René.  Discours de La Méthode,  Méditations Métaphysiques et 
Traité des Passions. introd, Émi le Faguet ,  Par is:  Lutét ia /Nelson,  1932,  ar t .  146. 
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modo infal ível  e imutável que, excetuando-se as  coisas que esse 
ta l decreto quis pôr  na dependênc ia de nosso l ivre arbítr io,  
devemos pensar que,  relat ivamente a nós,  nada acontece que 
não seja necessár io e como que fata l,  de modo que não podemos 
sem erro desejar que aconteça de uma outra forma. Mas, v isto 
que a maior parte de nossos desejos se es tendem a coisas que 
não dependem tota lmente de nós, nem de outros , devemos 
d ist inguir  exatamente nelas o que depende só de nós a f im e não 
estender nosso desejo apenas a isso e quanto ao mais, ainda 
que devamos est imar o sucesso inte iramente fata l e imutável,  a  
f im de que nosso desejo d isso não se ocupe, não devemos 
deixar de cons iderar  as razões que o fazem mais ou menos 
esperável ,  para que s i rvam para regular  nossas ações.   

 

estabelecendo, antecipadamente e em certa medida, a abordagem 

que o I luminismo levou a cabo. 

Quando, no século XVIII  se comparava o Universo a um relógio 

pouco importava se essa regularidade tranqüilizadora se referisse às 

últ imas adequações do modelo circular ptolomaico ou aos primeiros 

esboços do mecanismo elíptico Kepler - newtoniano: o relevante era a 

previsibil idade, a possibi l idade de responder como Laplace disse a 

Napoleão quando este perguntou o papel de Deus em seu sistema: 

“Senhor, não precisei dessa hipótese.”  

Mas, de fato, a substituição de Deus pela Razão e pela ciência 

apenas visava preservar e acalentar o mais profundo desejo burguês: a 

segurança da previsibi l idade do futuro mercê de uma ordem natural 

imutável: o chamado princípio da uniformidade da natureza. O importante 

era afastar a Fortuna, o errático, o contingente e introduzir o previsível9. 

No âmbito do social, cuja segurança decorreria do Direito Moderno, 

a contingência é fator de complexidade, pois a consolidação da idéia de 

indivíduo requer seja o contingente prioritário em relação ao necessário, 

                                                 

9 -  Isaac Newton, desde a pr imeira edição de seus Princípios  introduziu duas regras 
bás icas para o pensamento c ientí f ico: 1)  Não devem ser admit idas mais  causas das 
coisas natura is que aquelas ao mesmo tempo verdadeiras e suf ic ientes para a 
expl icação de seus fenômenos, pois a Natureza é s imples  e não pródiga em causas 
supérf luas; 2)  é por isso que as causas dos efe itos natura is de mesmo gênero são as 
mesmas. Confr .  KOYRÉ, Alexandre. Études Newtoniennes .  Par is :  PUF, 1968.  
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muito embora sempre, ainda hoje, se continue a falar de segurança 

jurídica.  

A ascensão da burguesia européia e a formação dos Estados 

Nacionais, por decorrência das transformações produtivas do século XIV, 

com a crise da vivência estamental do feudalismo introduziram muito 

dessa busca de previsibi l idade à formulação do Direito. Essas mudanças 

também se manifestam no pensamento f i losóf ico mediante a hegemonia 

do individual e com a revisão crít ica das doutrinas da escolástica: se o 

século XIII, época do mais profundo momento de expansão e 

uniformização das doutrinas escolásticas, é dominado pelas grandes 

sínteses10 devidas, em particular, a Felipe, o Chanceler; Eckhart;  Alberto 

Magno; Tomás de Aquino - no século XIV dispõe-se ambiente favorável à 

apreciação crít ica das sínteses, como a iniciada por Duns Scotus11 e que 

terá prosseguimento com Ockham, mas sempre vale ressaltar que o 

conceitualismo realista que inaugura ao apreciar as real idades 

individuais, em lugar das longas perorações sobre os universais acabou 

por inf luir em todo o pensamento ocidental e vestígios recentes de suas 

posições podem ser lobrigados nas exposições dos f i lósofos analít icos do 

século XX quando começam a estudar a l inguagem preparando a chamada 

reviravolta l ingüístico-pragmática.  

A teoria ockhamiana do conhecimento é crít ica e se funda na 

delimitação da realidade ontológica ao individual, ao singular, à realidade 

aparente, visto que os universais seriam apenas 

general izações/construções a part ir de instâncias individuais observadas 

                                                 

10 -  Confr .  GILSON, Ét ienne. La Fi losofía en la Edad Media: desde los orígenes 
patríst icos hasta en f in del siglo XIV.  2ª.  Ed. ,  t rad. Arsênio Pac ios e Salvador  
Cabal lero ,  Madr id:  Gredos, 1985.  (p.388-407) 

11 -  Em par t icu lar   veja-se a expos ição de CEZAR, Cesar  Ribas. Indução e 
Causal idade em Duns Escoto.  In COGNITIO  – revista de Fi losof ia .  Vol. 8,  n. 2,  
Ju lho/Dezembro 2007.  São Paulo: Centro de Estudos do Pragmatismo/F i losof ia PUC-
SP/EDUC, 2007, p.299-314. 
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que, no entanto, nem por essa razão deixam de submeter-se ao poder 

ordenador de Deus e constituir uma realidade ordenada.  

A supressão dos requisitos da universalidade, da intel igibi l idade do 

real, da necessidade e da ação humana pelo predomínio exclusivo da 

singularidade e dos eventos individuais reduzia a segurança dos 

esquemas simples de universais prontos a servirem de tranqüil izadores 

referenciais para o pensamento.  

Essas tentativas do século XIV de determinar completamente, pela 

definição dos seres em geral e das leis de suas relações necessárias, os 

fenômenos naturais e humanos chamou-se no século XVII de ordem 

natural; no XVIII de técnica; depois, durante o século XIX se repete a 

mesma busca sob o nome de processo e, no século XX foi designada 

inicialmente como estrutural ismo, depois como funcionalismo, estrutural-

funcionalismo e funcional-estrutural ismo. 

Quando a ciência, f inalmente, renuncia a suas tentativas de 

completude permite a instauração das abordagens interdisciplinares, 

transdiscipl inares e demais designações da compreensão que a 

compartimentação do saber introduziu. O saber, efetivamente uno, 

desdobrado em discipl inas e matrizes discipl inares para efeito de 

aprendizagem – deve passar por um processo retrodutivo que permita a 

integração do que nunca foi vário: o próprio saber humano. O vazio 

deixado pela Razão e pela ordem leva à substituição da segurança dos 

conceitos pela aceitação e abertura propostas pela fé.  

A af irmação da parcial idade, contingência radical da Natureza e do 

agir humanos conduzem a uma nova ordem de liberdade, emanada 

diretamente do fato de que o trabalho repetit ivo humano deixa de ser 

necessário (robôs são mais precisos e, ainda, incansáveis, sem questões 

previdenciárias e sociais) – é preciso que se introduza lazer para manter 

o controle, diminuir jornada de trabalho para que se amplie o mercado; 

estabelecer guerras locais para reduzir o crescimento vegetat ivo da 

humanidade.  
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O indivíduo se sente mais l ivre e mais disponível, ao mesmo tempo 

em que o sistema produtivo pode descartar o concurso da maior parte da 

mão de obra pelo império do controle numérico, da intel igência art if icial e 

pela robótica introduzindo mais insegurança existencial. O contingente 

passa a ser o quadro de referência do pensamento e da ação humana: 

necessidade-contingência; necessidade-liberdade; fortuna-virtude; 

fatalidade-acaso; destino-providência e outros pares assemelhados 

servem para a discussão dos resultados obtidos (êxito) frente à 

probabilidade de se agir e lograr (ou não) o resultado pretendido.  

A contingência passa a compor o quadro da esperança e a Teoria de 

Probabilidades busca descobrir o valor numérico da esperança 

matemática de sucesso de um evento. A l iberdade aparece como a 

capacidade de o sujeito construir um sentido possível para sua situação 

instantânea, isto é, a capacidade de diferenciar seus desejos de sua 

interpretação da ação racional com vistas a f ins (que podem ser 

irracionais) a ser desenvolvida para obter o resultado esperado com o 

emprego dos ‘fatos’ (descrições lingüísticas de ocorrências) presentes na 

situação e contando com o indeterminado como um fator a seu favor. O 

provável introduz esperança; o imprevisto dá margem de possível 

vantagem em condições desvantajosas: o indivíduo torna-se o nauta do 

indeterminado. 

Nesse sentido é interessante apontar, por exemplo, que Henri 

Poincaré escreveu um livro, o Méthodes Nouvelles de La Mécanique 

Céleste  (em três tomos que foram publicados de 1892 a 1899), em que 

prepara, claramente, a passagem dos métodos quantitativos (precisos, 

porém limitados em abrangência) para os qualitativos (menos precisos, 

mas de grande abrangência). Escrevendo numa época de pleno domínio 

do posit ivismo f i losóf ico teve a cautela de manter seus comentários nos 

lindes da mecânica celeste e uti l izar apenas linguagem técnica. 

 Contudo, embora contido pelas condições ideológicas, seu 

posicionamento introduziu uma ruptura e marcou uma região de inf lexão 
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no pensamento que suas obras La science et l’hypothèse e Science et 

méthode  apenas acentuaram e divulgaram. Esse passo acabou por 

receber, nas abordagens subseqüentes, muita atenção e as discussões 

prosseguem acerbas: o fato é que, sem que as facções o percebam, a 

própria f ixação das unidades e sistemas de unidade de medida é tarefa 

convencional: cientistas se reuniram e criaram sistemas de unidade 

concorrentes para efeito de uniformizar seus relatórios de pesquisa e, 

muito recentemente, autores de l ivros de tecnologia insist iam na 

necessidade da adoção e manutenção de mentalidade normativa12, isto é, 

além da obediência a apenas um sistema de unidades, também a 

referência a normas técnicas expedidas por uma única fonte.  

Recomendação decorrente da prática comum de autores técnicos de 

se referirem a normas de vária procedência ao produzirem suas pesquisas 

(por exemplo: ASTM, AISC, DIN, ABNT etc. ao trabalharem com aços) e 

introduzirem, por efeito desse hábito, certa dif iculdade de entendimento 

para seus leitores. 

De toda sorte, Lavil le e Dionne13 esclarecem que a oposição entre 

os métodos quantitativos e qualitativos apenas acentua abordagens 

diversas em face de problemas diversos, in verbis:  

Na real idade, esse debate, a inda que muito presente parece 
f reqüentemente inút i l  e até fa lso. 
Inút i l  porque os pesquisadores aprenderam, há mui to tempo, a 
conjugar suas abordagens conforme as necess idades. Vê-se 
agora pesquisadores de abordagem pos it iv is ta deixar de lado 
seus aparelhos de quant i f icação de entrevistas , de observações 
c lín icas etc. ,  e inversamente,  vê-se pesquisadores adversár ios  

                                                 

12 -  DEL MONACO, Gino & RE, Vit tor io.  Desenho Eletrotécnico e Eletromecânico.  
t rad. ,  rev.,  notas e apêndices Edson Bin i,  Marcio Pugl ies i e Norber to de Paula Lima,  
São Paulo: Hemus. 1975. af i rmam: “Adiantamos que estamos profundamente convictos  
da função insubst i tuíve l das normas para o desenvolv imento industr ia l  de uma nação,  
ou mesmo mais s implesmente no âmbito de uma empresa”.  (p.VI I)  

13 -  LAVILLE, Chr is t ian & DIONNE, Jean.  A construção do saber:  manual  de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas.  Adaptação Lana Mara Siman, trad. 
Heloísa Monte iro e Franc isco Sett iner i ,  Porto Alegre/Belo Hor izonte: Artmed/UFMG, 
2007,  p. 43. 
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da perspect iva pos it iv is ta que não procedem de outro modo 
quando é possível t ratar  numer icamente a lguns de seus dados 
para melhor  garant ir  sua general ização. 
Inút i l ,  sobretudo, porque realmente é querer se s i tuar f rente a 
uma alternat iva estér i l .  A par t i r  do momento que a pesquisa 
centra-se em um problema específ ico, é em vir tude desse 
problema específ ico que o pesquisador escolherá o procedimento  
mais apto,  segundo e le, para chegar à compreensão v isada.  
Poderá ser um procedimento quant i ta t ivo, qual i ta t ivo, ou uma 
mistura de ambos. O essenc ia l permanecerá:  que a escolha da 
abordagem esteja a serv iço do objeto de pesquisa e não o 
contrár io ,  com o objet ivo de daí t i rar ,  o  melhor possível,  os  
saberes desejados.  

 

Mas, dando um útil  passo atrás é conveniente perceber que a f im de 

escapar dessa indeterminação, logo após os movimentos de Reforma e 

Contra-Reforma, após a constituição da mecânica newtoniana e suas 

importantes conseqüências para a celeste, a Razão ultrapassa a 

experiência e estabelece quadros interpretat ivos gerais para obter o poder 

de explicar e de prever.  

A contingência, oriunda da cisão liberdade/necessidade, impõe-se 

como o cenário das coisas humanas e as dist inções entre 

natureza/civil ização ocorrida na Ilustração; a de natureza/cultura do 

idealismo alemão e aquela de natureza/história proposta pela f i losof ia de 

Hegel buscam apenas estabelecer alguma segurança, um lugar 

propriamente humano que faça do Homem um ser distinto, que lhe dê 

algum controle, algum papel no espaço da incerteza estruturada que lhe 

servirá de referencial em suas escolhas.  

Se na pré-Modernidade era possível o conhecimento a priori do 

Mundo com base nos universais, na Modernidade: conhecimentos 

especializados, como de resto até hoje, são exigidos para cada objeto 

constituinte desse Mundo.   

 

1.2 Evolução do problema  
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Essa introdução de um princípio de racionalidade e de subjetividade, 

desenvolvido inicialmente por Descartes, indica que ao explorar o 

comportamento humano em sociedade emprega-se o conceito de ação 14 

que, embora possa ser irracional em sua motivação, reveste-se de 

racionalidade com vistas a f ins, que continuam podendo ser irracionais. 

Acresça-se: mesmo a racionalidade ou irracionalidade da motivação só 

poderão ser declaradas mediante o conhecimento de todo o cenário 

(conjunto de situações) de referência de quem decide – o que só parece 

possível depois de aturado inventário de pressupostos teóricos, pulsões, 

histórico de caso etc.  

A adoção de um princípio de racionalidade – aparente condição e 

substrato de toda ciência social que se pretenda como tal – introduz 

restrições sobre o campo com o afastamento de acaso, arbitrário e 

determinismo absolutos, além da desordem e possibil ita a interpretação 

‘racional’ de condutas, visto que a inteligibi l idade do comportamento é o 

resultado minimal de uma conduta exitosa e adquiriria, assim, o principio 

de racionalidade, participação expressiva no contexto da just if icação das 

teorias das ciências humanas. 

Ora, agir por condutas racionais signif ica, de fato, a possibil idade de 

apresentar considerações aptas a just if icar15 a ação (ou as ações) 

praticada – o que acarreta certa força normativa para tais consideranda. 

O próprio princípio de racionalidade costuma ser apresentado segundo a 

seguinte fórmula: ‘os homens agem racionalmente quando ajustam seus 

meios a seus f ins’.   As razões que dão suporte a esse ajuste relacionam-

se a crenças e desejos. Os últ imos parecem decorrências das primeiras, 

vez que para se desejar é preciso acreditar que do f im almejado decorra 

um bem (mesmo que para todos os demais – o bem desejado possa 
                                                 

14 -  Veja-se PUGLIESI,  Márcio. Teoria do Direito. 2ª. Ed. ,  São Paulo: Saraiva, 2009,  
Pressupostos,  cap. IV.  

15 -  Portanto,  não no contexto na descoberta, mas naquele da just i f icação. 
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parecer um mal, vez que, a escolha do que é bem depende da soma 

algébrica de todos os jogos de cada jogador16).  

Sempre lembrando que essa racionalidade instrumental não compõe 

a totalidade da questão: há formas não instrumentais da racionalidade, ou 

mais especif icamente, há formas aparentemente não instrumentais da 

racionalidade, vez que o objetivo f inal do jogador não se apresenta de 

imediato a quem avalia a conduta. Além disso, sempre lembrando que 

toda a ação se encontra condicionada à apreensão da situação pelo ator e 

que essa se estabelece em termos lingüísticos, é preciso que haja 

conformidade/adequação entre seus meios, seus f ins, sua razão e sua 

situação. 

De acordo com Popper somente segundo e graças ao princípio de 

racionalidade poderiam as ciências sociais seguir o paradigma 

epistemológico geral da explicação científ ica. Por explicação científ ica se 

entende, segundo o modelo nomológico-dedutivo, devido a Carl Hempel,  

argumentos dedutivos com pelo menos uma lei natural entre as premissas 

apresentadas. O que deve ser explicado (explanandum) constitui a 

conclusão de um conjunto de sentenças (explanans) que apresentam 

elementos de convicção para que a explicação (o fato a explicar,  o 

explanandum) possa ser aceita ( leis, ou teorias explicativas que 

funcionam, e as condições iniciais).  

Essa posição foi expandida por Popper17 que tem como mote 

principal, o que considera um fato, que as ciências naturais, assim como 

as ciências sociais, começam sempre por problemas. As ciências 

empregariam (fundamentalmente) o mesmo método que o senso comum 

                                                 

16 -  Essa af irmat iva pode conduzir  a uma teor ia ét ica que tenha como supor te um 
pr inc íp io de ut i l idade (em sent ido econômico). 

17 -  Confrontar,  em par t icular :  A Lógica da Pesquisa Cient íf ica e o ar t igo A lógica e 
a evolução da pesquisa científ ica. »,  in  A Vida é Aprendizagem. Epis temologia 
Evolut iva e Soc iedade Aberta. L isboa,  Edições 70,  2001, pp.  17-40. 
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emprega: aquele da  tentativa e do erro18. Esse método consiste,  

simplesmente, em experimentar soluções para o problema e recusar as 

falsas como errôneas, testando uma grande quantidade de possíveis 

soluções experimentais, el iminando uma após outra até a escolha da 

que pareça menos insatisfatória, isto é, a resposta mais adequada para 

o problema. 

No fundo, este procedimento parece ser o único que é lógico. E 

também o procedimento que um organismo inferior, até uma ameba 

unicelular, util iza quando tenta resolver um problema. Trata-se, no 

caso, de testar movimentos de experimentação, através dos quais o 

organismo tenta livrar-se de um problema que o afl ige.  

Os organismos superiores são capazes de aprender por tentativa 

e erro o processo de resolução de dado problema por meio de 

movimentos de experimentação mental e Popper acredita que aprender 

é essencialmente testar, um após outro, movimentos de 

experimentação até encontrar um que resolva o problema. 

Compara a solução bem sucedida do animal a uma  expectativa  e 

assim, a uma hipótese ou a uma teoria, posto que o comportamento do 

animal mostra o que este espera (talvez inconscientemente ou por 

temperamento) que, numa circunstância semelhante, os mesmos 

movimentos de experimentação resolvam de novo o problema em 

questão. Isso, segundo Popper, indicaria que os organismos se 

comportam como se expectassem regularidades no ambiente e tais 

expectativas seriam inatas, ou seja, compondo a herança genética das 

espécies. 

Um problema se instala sempre que a expectativa se mostrar 

equívoca e novas experimentações serão feitas buscando nova 

                                                 

18 De resto, o meio mais comum pelo qual as cr ianças in teragem com os computadores 
e jogos e letrônicos.  
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solução. Caso as expectativas sejam frustradas muitas vezes há a 

possibil idade de o organismo perecer. Tem-se assim três fases: 

1. O problema; 

2. tentativas de soluções; 

3. a el iminação das pseudo-soluções. 

O problema se põe quando as expectativas, tanto de soluções 

aprendidas, quanto tentadas: falham. Isso leva a buscar novas 

soluções por tentativa e erro. Finalmente, é preciso el iminar as 

soluções falhas para manter as que parecem resolver o problema, até 

que se mostrem falhas. As soluções bem sucedidas são ensinadas e, 

em geral, aprendidas. Destarte, aprender implica descartar tanto 

quanto possível as soluções mal sucedidas e acolher as mais 

adequadas, até sua posterior substituição por outras mais abrangentes 

ou mais precisas.  

Para nosso autor, a ciência é um fenômeno biológico vez que se 

originaria do conhecimento do animal homem, passaria pelo senso 

comum e, finalmente, como ciência, se ajustaria, também, ao modelo 

de três fases. A ciência não parte dos dados sensíveis, nem da 

observação, pois: sem problemas – não há observação. 

Contudo, é preciso, para se constituir ciência, que se tenha mais 

rigor que no senso comum. Se os órgãos dos sentidos informam sobre 

um putativo mundo exterior, assim se dá por que foram adaptados para 

resolver determinados problemas biológicos, entre esses o da 

sobrevivência. São o resultado de uma série de problemas e tentativas 

de solução, como o são os nossos microscópios ou binóculos. E 

biologicamente falando, o problema vem antes da observação ou 

percepção pelos sentidos: as observações ou as percepções dos 

sentidos são importantes ajudas para as tentativas de solução e têm o 

papel principal em sua eliminação.  
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O modelo popperiano de três fases aplica-se, portanto, à lógica ou 

metodologia da ciência.  

1. O ponto de part ida é sempre um problema  

ou uma situação problemática.  

2. Seguem-se tentativas de solução. Estas consistem sempre em 

teorias e estas teorias, sendo tentat ivas, estão freqüentemente erradas: 

são, e sempre serão, hipóteses ou conjecturas.  

3. Também na ciência se aprende el iminando os erros, expurgando – 

com consciência crít ica - as teorias falsas.  

Todo o conhecimento pré-científ ico, animal ou humano, é dogmático 

e a ciência começa com a invenção do método crít ico não dogmático. Isso 

pressupõe habil idades lingüísticas, vez que a essência do método crít ico 

é que as tentativas de solução, as teorias e as hipóteses, possam ser 

formuladas e apresentadas sob a forma de linguagem, para que se tornem 

objetos de investigação conscientemente crít ica. Essa apresentação é 

essencial para que o conhecimento passe de tendência subjetiva para um 

outro patamar que pode levar à experimentação e à discussão crít ica da 

previsão ou pretensão de conhecimento. 

A acepção subjet iva do conhecimento, do ponto de vista de Popper, 

é espécie de crença assentada em razões suf icientes. Ora esse ‘Eu sei ’ é 

fraco suporte para qualquer conjectura que se pretenda científ ica, posto 

que o conhecimento científ ico se apóia em proposições objetivas 

formuladas via discurso que expressam hipóteses e problemas e não 

expectativas ou convicções subjet ivas, isto é, apenas o conteúdo lógico 

de uma proposição pode ser discutido de maneira crít ica. 

A novidade da ciência e do método científ ico, dist intiva da 

abordagem pré-científ ica, é a at itude conscientemente crít ica em relação 

às tentativas de solução; toma parte ativa nas tentativas de eliminação, 

nas tentativas de crit icar e falibi l izar, muito embora, as tentativas para 

salvar uma teoria do falibil ismo têm também a sua função metodológica, 
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para evitar a el iminação de soluções que podem subsist ir integral ou 

parcialmente, por exemplo, em um campo mais l imitado de aplicações.  

O progresso científ ico consiste essencialmente na substituição de 

antigas teorias por teorias mais recentes e, assim, não é processo 

cumulativo, embora as antecedentes sirvam de referência, no mais das 

vezes, para as conseqüentes. Estas novas teorias deverão ser capazes de 

resolver todos os problemas que as antigas teorias resolveram e de os 

resolver pelo menos tão bem quanto aquelas, por isso a discussão crít ica 

de conjecturas concorrentes é tão importante em ciência.  

Alguns eixos orientariam tal discussão crít ica: um conceito de 

verdade; uma idéia de conteúdo lógico e empírico da teoria, enf im, a de 

conteúdo de verdade dessa teoria e sua aproximação à verdade. Uma 

teoria possui tanto mais conteúdo lógico e empírico quanto mais ousar 

prever e expor-se a falhas. O conteúdo lógico de uma teoria é o conjunto 

das classes de suas conseqüências, isto é, no conjunto de todas as 

proposições que poderiam derivar logicamente dessa teoria (pense-se, 

por exemplo, no eletromagnetismo proposto por Maxwell). 

Já o conteúdo empírico de uma teoria  pode ser descrito como o 

conjunto das classes de proposições empíricas que contradizem a teoria e 

a proposição que contradiga uma teoria é potencial falibil izador de tal 

teoria. 

Quanto à aproximação à verdade, como o conceito de verdade 

enquanto princípio regulador ref letem a conhecida posição realista de 

Popper que, além de supor a existência de uma realidade, acredita que 

sempre será possível descrevê-la, progressivamente, melhor . 

 

1.3 Um reposicionamento conceitual19 

                                                 

19 -  Rele itura de tex to presente na segunda edição de PUGLIESI,  Márcio. Teoria do 
Direito ,  São Paulo:  Saraiva, 2009 real izada como at iv idade complementar do 
Programa. 
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 O conflito, resultado de pelo menos um problema não 

resolvido, é uma condição inerente ao ser humano e as diferenças 

decorrentes dos dist intos estados de conhecimento dos sujeitos20 em 

comunicação mantêm um permanente estado conflit ivo. Entende-se por 

estado de conhecimento: uma cosmovisão21 em um determinado instante 

da sucessão temporal constitutiva dos estados de um dado sujeito, isto é, 

um corte no quase-contínuo chamado sujeito que, sob o ponto de vista da 

posição gnosiológica orientadora deste trabalho, poderá ser representado 

por um conjunto de informações; dados desestruturados; ideologias; 

pulsões inconscientes, teorias assumidas e pressupostas; expectativas e 

temores; desejos formulados etc. ou, para se empregar uma metáfora: 

uma atmosfera semântica com sua respectiva poluição, também semântica 

e que se manifesta através de seus atos, logo, pragmaticamente. Trata-

se, portanto, o sujeito de uma consciência que se manifesta pela 

l inguagem e por sua compreensão e se realiza por seus atos: uma 

atmosfera semântico-pragmática e sua respectiva e inafastável poluição.  

Conforme o tempo f lui, o estado de conhecimento se modif ica e, em 

conseqüência, o sujeito. Não esquecendo que, por vezes, até por 

questões metodológicas, o sujeito pode constituir-se, para si mesmo, em 

alteridade. 

É preciso indicar que há, ainda, outras suposições por demais  

presentes na apreciação da realidade pragmática, isto é,  aquela porção 

de mundo sobre a qual e na qual se age.  Entre tais suposições, postula-

se o caráter conjectural  deste mundo, signif icando com isto: a at ividade 

                                                 

20 -  Veja-se adiante a conceituação desse termo. 

21 -  Cosmovisão tendo em vista a contemplação ( teor ia decorrente de contemplar  
( theorein) )  e  a ordem (kosmos ) ,  ou seja contemplação ordenada ou contemplação da 
ordem das coisas (mater ia is ou não) .  Emprega-se “cosmovisão”  em lugar de 
Weltanschauung  a f im de introduzir  a lgumas diferenças re levantes de sent ido para 
efe ito desta conjectura: em part icu lar ,  aquele óbvio — não intu ição de todo o mundo,  
mas apenas da parcela suje i ta  a a lguma ordem imposta pelas  teor ias.   
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permanente de estipular possíveis interpretações para certos conjuntos 

factuais22 e reformulá-las, as interpretações, à medida que novas 

aspecções sejam incorporadas ao estado de conhecimento23. 

Uma conseqüência natural desse proceder, contrariamente à 

assunção realista (de Popper, por exemplo),  é a suspensão do juízo 

sobre a existência concreta de um mundo exterior (no sentido da res 

extensa cartesiana), haja vista a desnecessidade de delimitar-se, 

ontologicamente, o conjunto de objetos de conhecimento, vez que o 

mesmo tem como limite aquele dos processos comunicat ivos 

intersubjet ivos e as práticas discursivas. Não há sentido na expressão  

‘ref letir-se sobre o que há em geral’,  só é possível ref letir sobre o que 

está havendo, mesmo porque o sujeito é diverso a cada estabelecimento 

de uma cosmovisão como decorrência de sua posição de 

constituído/constituinte do estado de coisas para si, o que o leva a 

atualizar os problemas, mesmo que pretéritos ou futuros. 

A questão ontológica é um pseudo-problema decorrente de uma 

dist inção mente/corpo, constituindo um indecidível,  posto que para 

manifestar-se sobre a res extensa encontra-se, o Homem, limitado pela  

mens. Aqui, ademais, cabe apresentar a interessante argumentação sobre 

a constitutividade da linguagem apresentada por Flusser24 e que se 

poderia resumir da seguinte maneira: a matéria-prima do intelecto, a 
                                                 

22 -  Fato entendido como descr ição l ingüíst ica de uma ocorrênc ia (dados não 
interpretados no sent ido de sensações) .  A percepção já compor ta a redução da noção 
a termo e viabi l iza a produção dos fatos .  

23 -  Um corte no processo g lobal e ind iv idual  do conhecer  e que enfe ixa a tota l idade de 
informações d isponíveis para um dada atmosfera semânt ico-pragmát ica num dado 
momento desse seu processo. 

 

24 FLUSSER, Vi lém. Língua e real idade.  São Paulo:  Herder,  s .d. ,  p.  29 e ss. 
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“realidade” consiste de palavras e dados brutos a serem transformados 

em palavras para serem compreendidos. As palavras são símbolos 

signif icando algo inarticulável, possivelmente nada. O conjunto das 

palavras forma o cosmos da língua que, por sua vez, como cosmos 

comporta uma hierarquia. As frases, ou pensamentos, são organizações 

das palavras obedecendo a regras aproximadamente lógicas. A verdade é 

uma correspondência entre frases ou pensamentos, resultado das regras 

da língua. A verdade absoluta, essa correspondência entre a l íngua e o 

que ela signif ica, é tão inarticulável quanto esse algo. O intelecto com sua 

infra-estrutura (os sentidos) e sua superestrutura (o espíri to ou algo 

equivalente) formam o Eu. A realidade (seja o que for), da qual os 

sentidos, até apesar de si mesmos, sugam avidamente dados, transforma-

se, ao chegar ao intelecto, em palavras. Em tal transformação, nesse 

salto (Ursprung) reside o milagre e o segredo da origem do Eu, que sabe 

dos sentidos e dos dados brutos obtidos, mas só consegue lidar com 

palavras. O intelecto assim se caracteriza: consiste de, apreende, 

compreende, modif ica, reorganiza palavras e as transmite ao espírito que, 

possivelmente, as ultrapassa. O intelecto é, portanto, produto e produtor 

da l íngua, “pensa”. Contudo, o intelecto discerne entre palavra e dado 

bruto: reage diferentemente a cada instância. Diante da palavra, 

compreende de imediato e estabelece novas conexões entre a palavra 

apresentada e seu repertório, quanto aos dados brutos precisa convertê-

los em palavras. As palavras chegam mediante frases, os dados brutos 

desorganizadamente. Pelo fato de se apresentarem frases ao intelecto, 

tem-se a prova da existência de outras mentes e a refutação do 

solipsismo. Apreender palavras é formar intelecto (passivo = entrel ido), 

compreender palavras é formar intel igência (at ivo = entreler) e nisso se 

resume o pensar. Essa alegoria para transitar do sentido ao entendido, do 

poder ser ao ser, reveste-se de seu problema mais dif ícil  ao ser tratado 

no interior de uma dada Língua: a l imitação conceptual imposta por essa 

mesma Língua. Entende, Flusser, a Língua como a soma das 
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conversações e dos intelectos em conversação através do tempo. Os 

intelectos em conversação enriquecem a Língua: aumentam o número e 

as combinações entre as palavras, conservando e expandindo o território 

da realidade. A sociedade é real como conversação e o homem é real 

somente como membro da sociedade e a língua se revela como sendo a 

essência da sociedade. Ao mesmo tempo, como seu limite superior,  tem a 

l íngua um si lêncio, inefável, supralinguíst ico, que a supera e que lhe dá 

sentido. É, assim, a Língua um processo que busca superar a si mesmo. 

Na questão ontológica, busca-se circunscrever o universo das 

coisas através da Língua e o resultado inevitável prossegue sendo uma 

confusão entre uma realidade construída e acessível ao pensar, com uma 

outra percebida e nem sempre redutível a termos. O l imite possível para 

esse indecidível encontra-se circunscrito na própria l íngua e resolúvel,  

para cada instância, mediante a análise intersubjet iva do estado de coisas 

ou mundo extensional. Hayakawa25 diz: 

Ora, esse mundo verbal deve estar em re lação com o 
mundo extens ional ,  assim como um mapa deve estar em relação 
com o terr i tór io que supostamente representa. ( . . . )  São tão 
lugares-comuns a lgumas das loucuras em que incorremos mercê 
de fa lsos mapas com que nos recheiam a cabeça, que e las nem 
ao menos nos chamam a atenção.  ( . . . )  Ora, por mais  belo que 
seja um mapa, este de nada serve ao viajante, a menos que 
mostre exatamente a re lação dos lugares entre s i ,  e a es trutura  
do terr i tór io.  ( . . . )  mediante re latos fa lsos ou imaginár ios ou 
mediante falsas inferênc ias de bons re latos ou por mero exerc íc io 
retór ico podemos manufaturar,  à vontade, por meio da l inguagem, 
‘mapas ’ que não têm re lação com o mundo extens ional.  E a inda 
aqui,  repet imo- lo,  nenhum mal resultará, a menos que a lguém 
cometa o equívoco de pensar que ta is ‘mapas ’ representam 
terr i tór ios reais .  

 

Ora, def inir (no âmbito da linguagem) o que constitui um território 

real depende, fundamentalmente, do conjunto geral de informações 

disponíveis para cada sujeito e, no limite, das relações intersubjetivas 

                                                 

25 -  HAYAKAW A, Samuel Ichiey. A l inguagem no pensamento e na ação: como os 
homens usam as palavras e como as palavras usam os homens. Trad. Ol ív ia  
Krähenbühl.  São Paulo:  Pioneira, 1972,  p. 22. 
 



22 

 

confirmadoras ou falseadoras da “crença” deflagrada pelo “mapa”, até 

porque interpretar um “mapa” implica uma predisposição teórica.  

Há, inclusive, de se meditar sobre o efeito dos “mapas” 

l iterariamente construídos; assim, por exemplo, f icou tisnada para sempre 

a imagem do cardeal Richelieu, apesar dos esforços, em contrário, de 

Burckhardt,  pela descrição feita por Alexandre Dumas em seus romances, 

da atividade desempenhada por aquele ministro ou, ainda, a descrição 

“misericordiosa” da História contada, sempre, pelo prisma dos 

vencedores. Os perdedores, em geral, não têm História e quando a têm 

(v. g.,  Napoleão, Hitler), ainda assim, segundo o part icular enfoque que o 

biógrafo, i luminado pelos resultados apresentados pelo prisma dos 

vencedores, possa lobrigar a seu respeito.  

Assim, por exemplo, o morticínio causado pela ação de Gêngis 

Temujin Khan sobre a civi l ização chinesa reveste-se de grandeza porque 

venceu; a destruição em massa da população vietcongue não causa mais 

impacto, nem pública execração, como aquela nazista, porque foi 

subsumida pela ação da dominância americana e a insignif icância 

econômica do vencedor (num contra-exemplo discutível porque a derrota 

não foi total, apenas moral).  

Acredita-se, com Arendt26, que a banalização do mal consiste num 

dos piores fatos e num dos mais favoráveis suportes para a dominação no 

mundo, mas sabe-se que os meios de comunicação de massa servem a 

quem garante sua permanência e constituem signif icado, pois falar sobre 

o mundo exige uma linguagem e uma teoria que a suporta e, ademais, 

toda a atmosfera semântica circunstante, geralmente dita cenário. 

A idéia de fundamentar uma ética na argumentação implica em se 

encontrar uma conexão necessária entre os discursos e as ações ou, pelo 

menos, de considerar os discursos como, em si mesmos, ações. O recurso 

                                                 

26 -  ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do 
mal.  Trad. Sônia Or ieta Heinr ich.  São Paulo:  Diagrama e Texto, 1983. 
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a princípios de Direito e àqueles morais para a constituição da norma 

particular do ato-norma jurídico implica em admitir, em algum momento, 

que a material idade dos fatos extrapola a possibi l idade do ordenamento e 

os l indes entrevistos pela doutrina corrente, além de considerar-se o 

discurso como ato propriamente dito. 

O estado de coisas, ou o mundo ontologicamente pensável, será 

delimitado pelo estado de conhecimento dos sujeitos em relação, sendo o 

relat ivismo imputável a esta posição facilmente descartável em face do 

primado da Gnosiologia frente à Ontologia: conhecer é anterior a 

conhecer coisas, mesmo porque, tendo em vista a especialização dos 

órgãos dos sentidos, torna-se necessária uma teoria, ainda que primária, 

para integrá-los na percepção de coisas, isto é, antepondo-se, ou pelo 

menos compondo-se, a atividade gnosiológica com a estética.  

Atualmente, com a presença da realidade virtual; dos f i lmes em 3-D, 

certamente, se enfraquece o sentido de observar e se fortalece o de 

observar que27, sugerindo que mesmo o percebido depende, em sua 

interpretação, de um lastro cognit ivo que permita integrar e discernir as 

informações havidas. E admitem-se, por oportunas, essas conclusões de 

Pontes de Miranda28: 

Duas at i tudes são hoje de afas tar-se: 1)  a que pretenda edif icar a 
Teor ia do Conhec imento a part ir  de a l icerces de uma Ontologia 
r íg ida, fazendo-a segundo degrau de uma Teor ia,  pois que o 
pr imeiro ter ia s ido o degrau de uma Ontologia, ou, pelo menos,  
de uma ‘ teor ia ’  onto lógica do conhecimento (veja-se o que 
haver ia de expl icat ivo, de cr í t ico, em vez de descr i t ivo, em ta l  
ponto de part ida);  2)  a que pretende esvaziar de ‘Psicologia ’,  a  
Teor ia do conhec imento e a Epistemologia e fazê- las  secamente 
descr i t ivas . 

 

                                                 

27 -  Lembrando,  em part icular ,  a posição de Popper,  de que a observação depende de 
um problema. 

28  -  PONTES DE MIRANDA, Franc isco Cavalcant i .  O problema fundamental do 
conhecimento.  Porto Alegre:  Globo,  1937,  p. 235. 
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Para lembrar que, de fato, a transição do domínio do psíquico, da 

consciência, para o comunicacional implica o estabelecimento de 

correlações que apenas a abertura ao Outro poderá permitir.  Bane-se 

definit ivamente o solipsismo, pois se a permanência na interioridade do 

mesmo pode permitir o estabelecimento de percepções, sua 

transformação em termos ou palavras só se torna possível na imensa 

atmosfera semântica que constitui o espaço compart i lhado pelo mesmo e 

pelo outro e designado por Língua. Falar consigo mesmo é usar referentes 

desse espaço semântico compart i lhado e, paradoxalmente, nem mesmo 

assim monossêmico. A polissemia é inafastável do processo de 

comunicar. Mesmo funtores lógicos, como a negação, dependem dessa 

ambiência para sua compreensão. 

Diante dessas ponderações, opta-se por reconhecer à atividade 

f i losóf ico-científ ica um caráter conjectural e procura-se um afastamento 

daquela postura que, desde Platão29 e com o suporte nada desprezível da  

argumentação de Descartes (em particular,  em seu Discurso sobre o 

método30), buscou, incluindo-se na pesquisa a maioria dos f i lósofos, 

ingentemente, um ponto de partida seguro e indiscutível para a teoria. 

Tratava-se, sempre, da busca de uma orientação diretiva a ser 

seguida desde o citado ponto de partida, que, uma vez seguro e aceito, 

conduziria, pelas regras da justa razão, até um edif ício claro e preciso de 

saber. Perdido ou equivocamente escolhido esse referencial inicial 

infenso ao erro, comprometida estaria a totalidade da teoria. 

Observa-se que um tal ponto de partida não pode ser encontrado 

sem uma recursão ao inf inito e, ainda, que uma tal escolha 

incorretamente feita, a partir de um dado estado de conhecimento, 

                                                 

29 -  A busca incessante de um ponto seguro de par t ida para a busca do conhec imento 
e a negat iva de seu encontro comparecem de maneira bastante def in ida no Teeteto 
[cf .  Théétète ,  in PLATON. Oèuvres.  Par is :  Plèiade,1969,  t .  I I ,  p.  83 a 192].  

30 -  DESCARTES, René. Discours de la Méthode suivi des Méditations .   
présentat ion et  annotat ion François  Misrach,   ed. 10/18,   1998. 
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permitir ia sempre a ret if icação da conjectura desenvolvida a partir dele e 

possibil itaria a formulação de uma nova a part ir de um outro ponto de 

partida. 

O estado de conhecimento sobre o mundo (entendido como um 

conjunto de informações, tanto internas quanto externas, configurando o 

espaço do agir) congrega uma visão teoricamente construída sobre os 

fatos31 e representa uma conjectura pessoal e global sobre o mundo e 

manifestada através de problemas, argumentos e suposições que possam 

ser entendidos por um auditório dotado de instrumentos para tal.  

Não se pretende, aqui, rejeitar a plural idade das interpretações de 

mundo, apenas ressaltar a globalidade de cada interpretação: mesmo 

quando se analisa, transporta-se à análise uma totalidade de 

compreensão de mundo, isto é, relacionar-se com sentidos e interpretá-

los implica assimilação de um estado de conhecimento global e subjet ivo 

daquele que conhece.  

Por menor que seja a cosmovisão de quem analisa, ainda assim 

toda essa mundividência será empregada na análise. Os procedimentos 

técnicos e os protocolos científ icos pretendem resguardar o mínimo de 

segurança e confiabil idade aos dados obtidos, mas haverá o viés e a 

capacidade de observação de quem os obtém, sem contar, no caso da 

pesquisa social de campo, a escolha das questões, critérios de 

amostragem e de objetivo do questionário a ser apl icado aos indivíduos 

da amostra. 

1.4 Interpretação e Compreensão 

É preciso deter-se um pouco mais no signif icado de interpretação 

desta conjectura: é fato consabido que a interpretação, vinculada 

                                                 

31 -  Ver a respeito Kar l  POPPER, A lógica da pesquisa científ ica (em par t icu lar ,  
Parte I I :  A lguns componentes es trutura is  de uma teor ia da exper iênc ia) ,  (1975 a) .   
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historicamente à hermenêutica, no sentido de análise de textos sagrados, 

sempre foi um estudo dos problemas associados ao signif icado, à 

intenção do autor, à fuga dos anacronismos e, ademais, à possibi l idade 

de se encerrar, em algum momento, o próprio processo interpretat ivo. 

Dilthey32, na esteira de Schlegel e Schleiermacher (com sua 

Hermenêutica Universal) e indo além desses, concebeu a hermenêutica 

como um elemento basi lar do método f i losóf ico a suportar a consciência 

histórica e a própria historicidade do Homem: uma perspectiva de 

natureza f i losóf ica sob a consciência histórica e a historicidade do 

Homem. O projeto heideggeriano, sucessor, por outras vias, daquele de 

Dilthey, tomou a hermenêutica ou o “compreender” como uma estrutura 

constitut iva da existência (Dasein), como dimensão intrínseca do Homem, 

que se reelabora a cada nova experiência que nasce sobre o conjunto de 

experiências precedentes e as reinterpreta: 

O círculo (hermenêutico) não deve degradar-se à condição de 
círcu lo v ic ioso e,  tampouco, deve ser cons iderado um 
inconveniente insuperável .  Nele se oculta uma poss ib i l idade 
pos i t iva do conhecer  mais or ig inár io,  possibi l idade que só se 
real iza de modo genuíno se a interpretação compreende que sua 
tarefa pr imeira, permanente e úl t ima cons iste em não deixar que 
se imponham, nunca, previsões, preconceitos ou pré-
d isponib i l idades por parte do acaso ou das opin iões comuns, mas 
em fazer com que exsur jam das própr ias coisas, garant indo 
dessar te a c ient i f ic idade do tema específ ico33.  

 

Aqui se pode notar um importante contributo de Heidegger, ou seja, 

o reconhecimento de que o círculo hermenêutico possui um signif icado 

ontológico posit ivo. Gadamer34, discípulo de Heidegger, embora dele se 

diferencie teoricamente, servirá, até por isso mesmo, de guia na 

                                                 

32 -  DILTHEY, W ilhelm. Weltanschauungslehre: Abhandlungen zur Philosophie der 
Philosophie.  Le ipzig: B.  G. Teubner,  1931.  
33 HEIDEGGER, Mar t in .  El ser y el  t iempo.  Trad. José Gaos.  México: Fondo de 
Cul tura Económica,  1951, p. 155, tradução l ivre.  
34 -  Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica f i losóf ica.   3ª .  
Ed. .   t rad. F lávio Paulo Meurer .   rev. Ênio Paulo Giachin i.   Petrópol is /RJ.  Vozes.   
1999,  p. 265 et  pass im. 
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seqüência.  

Toda interpretação correta deve fugir à arbitrariedade e das 

limitações decorrentes de hábitos mentais inconscientes, aproximando-se 

das coisas e submetendo-se a elas, como sua tarefa permanente. Quem 

interpreta um texto, atual iza um projeto e, a part ir do signif icado mais 

imediato do texto, l ido com determinadas expectativas particulares, 

esboça, prel iminarmente, um signif icado do todo. A compreensão do que 

deve ser compreendido consiste na elaboração desse projeto preliminar 

que se recoloca continuamente em decorrência de uma ulterior 

penetração do texto ou da coisa. 

Há textos dotados de sentido que falam de coisas. O intérprete se 

aproxima dos textos com uma pré-compreensão (Vorverständnis), com 

seus preconceitos (Vorurtei le), suas pressuposições e suas expectat ivas. 

Dados o texto e a pré-compreensão do intérprete, estabelece-se um 

esboço desse texto, revisto continuamente por efeito de uma ulterior 

penetração do mesmo tecido, que, entretanto, torna-se, a cada vez, outro. 

O processo descr i to por  Heidegger é o de que toda revisão do 
esboço é capaz de transformar-se em nova projeção de 
s ignif icado e de que projetos r ivais podem levar a uma 
compreensão mais  c lara da unidade de s ignif icado:  a 
interpretação começa com preconcei tos  que são subst i tu ídos por  
outros mais adequados. Esse processo constante de projetar  
const i tu i  o movimento do compreender e do in terpretar .  Quem 
busca compreender  expõe-se aos erros der ivados das 
pressuposições não decorrentes das própr ias coisas. A tarefa 
permanente da compreensão é a e laboração e a art iculação das 
projeções apropr iadas, antec ipatór ias por  natureza, a serem 
conf irmadas pelas própr ias ‘co isas’ .  Aqui a única ‘objet iv idade’  
cons is te na conf irmação que um pressuposto pode receber  da 
e laboração. Que caracter iza as pressupos ições inadequadas 
senão transformarem-se em nada ao serem trabalhadas? O 
compreender apenas real iza todo seu potenc ia l se não parte de 
pressuposições arb itrár ias . Dessar te, há um sent ido pos it ivo 
d izer que o in térprete não defronta o texto l im itando-se a 
permanecer no marco das pressupos ições presentes em si,  mas 
que, f rente ao tex to, expl ic i tamente, ponha à prova a legit im idade 
de ta is pressupos ições, is to é, sua or igem e val idade. 
Esse requis i to básico pode ser v isto com a radical ização de um 
procedimento que exercemos, de fato, sempre que 
compreendemos a lguma coisa. ( . . . )  A compreensão 
metodologicamente consc iente não buscará meramente idéias  
antecipatór ias, mas torná- las consc ientes , submetê- las a 
exper iênc ia e, então, adquir ir  a correta compreensão das  
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coisas 35.  
 

Tem-se, assim, que a interpretação se constitui numa tarefa 

possível e inf inita. Possível porque — segundo a época histórica em que 

vive o intérprete ou de acordo com o que ele, intérprete individual, sabe 

— não se pode excluir o surgimento de interpretações melhores ou mais 

adequadas que as demais existentes, relat ivamente àquela época e o que 

nela se sabe. Inf inita porque uma interpretação aparentemente adequada 

pode mostrar-se incorreta e porque, sempre, podem-se encontrar 

interpretações novas e melhores. Ademais, uma consciência 

hermeneuticamente adequada deve mostrar-se, prel iminarmente, sensível 

à alteridade do texto. Deve ser consciente de suas próprias prevenções, 

para que o texto apareça em sua alteridade e para que possa, de fato, 

fazer valer seu conteúdo de verdade diante dos pressupostos do 

intérprete36. Acrescentemos a essas ponderações aquelas de Umberto 

Eco37 que, incluso, justif icam a necessidade de citar o texto do autor, em 

lugar de transliterá-lo: 

É c laro que estou tentando manter um elo d ialét ico entre a 
intent io  oper is e a in tent io lector is .  O problema é que, embora 
ta lvez se saiba qual deve ser a ‘ intenção do le i tor ’ ,  parece mais 
d if íc i l  def in ir  abstratamente a ‘ in tenção do tex to ’ .  A in tenção do 
tex to não é revelada pela superf íc ie tex tual .  Ou, se for  revelada,  
e la o é apenas no sent ido da letra sonegada. É prec iso querer 
‘vê- la ’ .  Ass im é possível falar  da intenção do tex to apenas em 
decorrência de uma le itura por par te do le i tor .  A in ic iat iva do 
lei tor  cons is te bas icamente em fazer uma conjetura sobre a 
intenção do tex to. 
Um texto é um disposit ivo concebido para produzir  seu le i tor-
modelo. Repito que esse le i tor  não é o que faz a ‘ún ica ’ conjetura 
‘certa ’ .  Um tex to pode prever  um le itor-modelo com o d irei to de 

                                                 

35 -  op. c i t . ,  p.  267-269.  

36 -  Aqui cobra sent ido a es tatuição de Lévinas: “Não matarás” ,  is to é, não se dará ao 
tex to um signif icado imposto pelo ouvinte/ le i tor ,  mas buscar-se-á compreender o tex to 
em sua a l ter idade. 

37  -  ECO,  Umberto. Interpretação e superinterpretação.   t rad. MF.  rev. e texto f ina l  
Monica Stahel .   S.  Paulo: Mart ins Fontes,  1993, p.  74-76. 
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fazer inf in i tas conjeturas. O le i tor  empír ico é apenas um agente 
que faz conjeturas  sobre o t ipo de le i tor-modelo postu lado pelo  
tex to. Como a in tenção do tex to é bas icamente a de produzir  um 
lei tor-modelo capaz de fazer conjeturas sobre e le, a in ic iat iva do 
lei tor-modelo cons is te em imaginar um autor-modelo que não é o  
empír ico e que, no f im, coinc ide com a in tenção do tex to. Desse 
modo,  mais do que um parâmetro a ser ut i l izado com a f inal idade 
de val idar a in terpretação, o texto é um objeto que a  
interpretação constró i  no decorrer do esforço c ircu lar  de val idar-
se com base no que acaba sendo o seu resul tado. Não tenho 
vergonha de admit i r  que estou def in indo assim o ant igo e a inda 
vál ido ‘c írcu lo hermenêut ico ’ .  
Reconhecer a in tent io oper is é reconhecer uma estratégia 
semiót ica. Às vezes a estratégia semiót ica é detectável com base 
em convicções est i l ís t icas estabelec idas. ( . . . )  
Como provar uma conjetura sobre a intent io oper is? A única 
forma é checá- la com o texto enquanto um todo coerente. Essa 
idéia também é ant iga e vem de Agost inho (De doctr ina  

chr ist iana) :  qualquer interpretação fe ita de uma certa parte de um 
tex to poderá ser aceita se for  conf irmada por outra par te do 
mesmo tex to, e deverá ser reje i tada se o contradisser .  Neste 
sent ido, a coerência in terna do texto domina os impulsos do 
lei tor ,  de outro modo incontro láveis .  ( . . . )  Entendo que, nessa 
d ia lét ica entre a in tenção do le i tor  e a intenção do tex to,  a 
intenção do autor empír ico fo i to ta lmente descons iderada. ( . . . )  
Minha idéia de interpretação textual como a descoberta da 
estratégia com intenção de produzir  um le i tor-modelo, concebido 
como a contrapar t ida ideal de um autor-modelo (que aparece 
apenas como uma estratégia textual) ,  torna a idéia da intenção 
do autor empír ico radicalmente inút i l .  Temos de respeitar  o tex to,  
não o autor  enquanto pessoa ass im-e-ass im. 

 

De fato, caso se pretenda manter uma plausibi l idade nas interações 

comunicativas, é necessário que essas assert ivas sejam estendidas para 

o texto, entendido, também, como uma parcela da realidade pragmática — 

de outra parte, também um tecido —, a única efetivamente disponível para 

cada sujeito. Mesmo o autor quando se volta a seu texto torna-se vít ima 

da armadilha que preparou.  

Desse modo, um cientista votado ao estudo de partículas 

elementares terá acesso a dimensões da realidade que lhe tornarão 

possível pensar, à David Bohm, em variáveis ocultas para “explicar” 

determinados fenômenos e, inclusive, essa linguagem poderá parecer ao 

estudioso das doutrinas de Pierce algo tão misterioso e surreal quanto a 

semiótica peirceana para o f ísico; entretanto, os dois sujeitos serão 

capazes, se devidamente inteirados, de perceber o sentido geral dos 
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problemas estudados e o contorno da realidade em que se inserem, isto é, 

serão capturados na armadilha que a própria dialogia lhes prepara. E, 

apesar dos vieses decorrentes da díspar formação, como leitores 

intel igentes serão capazes de “compreender” ainda que remotamente, o 

sentido geral do texto l ido, salvo, talvez, se vazado, exclusivamente, em 

linguagem formalizada. 

Na leitura, a predisposição interpretativa/compreensiva faz “ver” 

mais do que no texto se encontra. O jurista ao ler o texto (citado) de Eco 

acabará encontrando, certamente, uma referência à distância entre 

voluntas legis  e voluntas legislatoris  por mais que se pretenda manter 

distanciado o leitor-modelo diante daquele texto. E, assim, essa 

polissemia textual permite a extensão das possibi l idades de leitura até um 

certo l imite que se admite, em geral, ser o da coerência interna ou aquele 

do tempo lógico do texto38. 

Se a hermenêutica mais não fosse senão a descoberta da existência 

de distintas perspectivas sobre o mundo confirmaria a concepção da 

verdade como um espelhamento objetivo do estado de coisas, o que, em 

verdade, rejeita. Uma teoria da interpretação deve ousar mais e, ao 

mesmo tempo, menos. 

Mediante o termo “interpretar”, faz-se referência não apenas ao 

texto escrito, mas, e até principalmente, a um subconjunto semântico 

específ ico dos sujeitos em relação. Conforme diz Searle39,  

todos temos uma certa imagem do que const i tu i  o mundo e,  
conseqüentemente, do que const i tu i  o conhec imento do mundo.  
Essa imagem é fáci l  de ident i f icar,  mas d i f íc i l  de descrever.  É 
uma imagem do mundo que cons is te em fatos brutos, e uma 
imagem do conhec imento como, de fato, um conhec imento de 
fatos  brutos . O que queremos d izer com isto, entre outras coisas, 

                                                 

38 -  A respeito:  GOLDSCHMIDT, Vic tor .  A religião de Platão.  Trad. Ieda e Oswaldo 
Porchat Perei ra. São Paulo: Difusão Européia do L ivro, 1970, p.  139-147, tornou-se 
tex to inf luente nos processos de le i tura dos textos f i losóf icos,  em part icu lar ,  nos 
cursos de F i losof ia  da Univers idade de São Paulo.  
39 -  SEARLE, John R.  Os actos de fala:  um ensaio de f i losof ia da l inguagem .  Trad.  
Car los Vogt  et a l l i i ,  Coimbra:  Almedina,  1981,  p. 68. 
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é que há certos paradigmas de conhecimento, e que esses 
paradigmas são tomados para formar  o modelo de todo 
conhec imento. Os paradigmas var iam enormemente ( . . . )  mas 
par t i lham de certos  traços comuns. 

 

A comunicação entre sujeitos torna-se possível e é l imitada pelas 

interseções cognit ivas, os traços comuns de Searle, que possuam. 

Quando a interseção for vazia, o que, em princípio, é altamente 

improvável (talvez apenas nos casos de autistas), ocorre um estado de 

comunicação minimal, vez que a nulidade comunicativa é, pela teoria da 

comunicação aceita, impossível (não comunicar é, em princípio, 

comunicar que não se deseja comunicar). A comunicação será maximal 

quando houver identidade entre os conjuntos de informação disponíveis 

pelos sujeitos, entendidos como atmosferas semântico-pragmáticas, em 

relação sobre o assunto/objeto comunicat ivo.  

Os sujeitos não têm, em geral, acesso a universais ou a seqüências 

inf initas. O inf inito40, via de regra, é um construto, um conceito de que se 

fala e que se usa, segundo regras formais. Expressões análogas — como: 

sempre, nada, nunca — são outros tantos construtos que desempenham 

funções integrat ivas destinadas a completar eventuais claros da 

cosmovisão e, principalmente, desempenhando tarefas retóricas de 

just if icação.  

As generalizações padecem da falta, como bem o crit icam diversos 

disposit ivos teóricos, como, por exemplo, o paradoxo de Goodman41, ou 

                                                 

40 -  Os esforços de RUSSELL, Bertrand. & W HITEHEAD, Alf red Nor ton. Principia 
Mathematica.  Ann Arbor /  Michigan:  Univers ity of  Michigan, 2005 conduziram à 
conc lusão de que dado o fato que uma l is ta inf in i ta não pode ser espec if icada impl ica  
ser o concei to de número em sent ido inf in i to (  no contínuo na acepção decorrente do 
ax ioma de Dedek ind/Cantor)  não descr i t íve l segundo a teor ia da segunda edição dos  
Principia (afetada pelos comentár ios de W ittgenste in em seu Tractatus) . 

41 -  SKYRMS, Br ian. Escolha e acaso: uma introdução à lógica indut iva.  Trad.  
Leonidas Hegenberg e Octanny Si lveira da Mota. São Paulo: Cul tr ix /EDUSP, 1971 
apresenta paradoxos de Goodman, entre outros problemas, v inculados a def in ições 
general izadas e v inculadas a decurso de tempo, como o caso de veru l e azude. 
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as observações ainda mais antigas de Hume, de uma possibil idade de 

just if icação que não incorra nos problemas da indução. Para escapar 

dessas dif íceis questões ver-se-á nesses topoi nada mais que sua força 

de vedação ou permissão para cada caso.  

Com isto quer-se garantir, para a presente conjectura, a 

possibil idade de que os sujeitos em relação possam, quando menos, obter 

um nível mínimo de entendimento no primeiro contato, tal que lhes 

favoreça um prosseguir comunicat ivo apto a aumentar a interseção de 

suas atmosferas semânticas, permitindo-lhes, tantos quantos forem, 

responder aos estímulos comunicat ivos propostos. 

 

1.5 Compreensão e ação 

Na conjectura formulada, o signif icado de uma frase, para um 

determinado receptor, será dado pela resposta at iva, isto é, na esfera do 

agir, inclusive comunicativo, que puder fornecer a ela. Assim, diante de 

uma relação qualquer, o emitente poderá articular sua estratégia 

comunicativa para eliciar a resposta desejada pelo receptor, que, por sua 

vez, buscará art icular sua resposta, de molde a reorientar a relação 

comunicativa.  

De certo modo, as questões de verdade e falsidade, inclusive para 

enunciados eminentemente teóricos (no sentido supra), podem ser 

compreendidas pelas ações desenvolvidas pelos sujeitos presentes na 

relação, isto é, o critério de veracidade decorre, principalmente, da 

análise das ações, antes que da representação fática das mesmas, ou 

seja, da sua expressão por palavras. 

No âmbito dessa discussão, quer se conceitue a verdade, como o 

faz Will iam James42:  

Verdadeiro, suc intamente, é apenas o vantajoso no pensar,  

                                                 

42 -  JAMES, W il l iam. El signif icado de la verdad.  Trad. Santos Rubiano,  Madr id:  
Danie l  Jorro, 1924, p.  3-4. 
 



33 

 

exatamente como o justo é o vantajoso na conduta; vantajoso de 
todo modo, ao largo e em conjunto, porque, não em todo 
momento a exper iênc ia há de mostrar-se igualmente sat is fatór ia .  

 

quer se o faça à A. J. Ayer, que reduz o problema da verdade à 

resposta da pergunta “Como são confirmadas as proposições?”43, ou se 

use de qualquer tentativa de definição de f i lósofos, a constatação feita 

por Cossio44 sempre será ponderável: 

En el problema de la verdad de una sentencia, la verdad toma el  
modo de fuerza de convicción como una int r ínseca cal idad de la  
sentenc ia misma. Así ,  nuestra pesquisa por la verdad jur íd ica 
queda l im itada a anal izar dónde está la fuerza de convicc ión de  
una sentenc ia. Si algunas se presentan con fuerza de convicc ión 
ha de haber a lguna razón suf ic iente para e l lo 

 

e isto implica buscar mais uma alteração do estado de conhecimento 

tendente a constituir uma aceitação das informações oferecidas mediante 

um voto de confiança, portanto numa esfera pragmática, que, de fato, um 

estado de conhecimento em que se verif ique aquela situação descrita por 

Parmênides como “É o saber, o ser”. 

Rorty45 escreveu: 

Nós pensamos que há muitas maneiras  de fa lar  sobre o que está 
acontecendo, e que nenhuma delas es tá mais próx ima do je i to  
como as coisas são em si mesmas que qualquer outra. Chegar  
mais perto da real idade soa para nós como uma metáfora 
desgastada. Não temos a menor ide ia do que ‘o em si mesma’  
quer d izer na f rase ‘a  real idade ta l como é em si mesma’.  Ass im 
suger imos que a d ist inção aparênc ia/real idade seja abandonada 
em benef íc io de uma dist inção entre formas mais úte is e menos 
úte is de se fa lar .  Uma vez que a maior ia das pessoas pensa que 
‘verdadeiro ’ s ignif ica ‘correspondendo ao modo como a real idade 
realmente é ’,  elas assumem que estamos negando a ex is tênc ia 
da verdade. 
Nossos cr í t icos — os f i lósofos que concordam com esse 
s ignif icado de verdade — não crêem que a dis t inção entre mais  
út i l  e menos út i l  possa subst i tu ir  a velha d is t inção entre 

                                                 

43 -  AYER, Alf red Jul ius . Lenguaje, Verdad y lógica.  Trad. Marc ia l Suárez. Barcelona: 
Mart ínez Roca, 1971.  
44 -  COSSIO, Car los . Teoría de la Verdad Jurídica.  Buenos Aires : Losada, 1954, p.  
224.  
45 -  PINTO, Paulo Rober to Margutt i  (org. ) .  Filosofia anal ít ica, pragmatismo e 
ciência .  Belo Hor izonte:  UFMG, 1998, p.  15-29. 
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aparência e real idade. Eles  ins is tem que formas menos úte is  de 
falar  são descr ições do que apenas parece estar acontecendo, ao  
passo que as mais úte is são descr ições do que realmente es tá 
ocorrendo. ( . . . )  Nossos cr í t icos necessi tam da d ist inção entre 
aparência e real idade para evi tar  que a noção de 
‘correspondência com a real idade’  seja tr iv ial izada. ( . . . )  Ass im, 
aqueles que querem preservar a noção de ‘correspondênc ia ’ têm 
de levar  a sér io a idé ia de natureza in tr ínseca”.  

 

Assim, um cientista que deseje “conhecer” uma determinada 

partícula subatômica agirá, segundo seu estado de conhecimento, 

elaborando um experimento que lhe ofereça as interações possíveis do 

objeto a conhecer com o aparato/armadilha (especialmente mentado e 

construído para essa experimentação) e a partir de resultados 

teórico/experimentais passará a predizer propriedades e condutas 

(trajetórias, por exemplo) possíveis para aquela partícula. 

Analogamente, um cient ista social que pretenda conhecer quais 

instâncias de Direito efetivamente vinculam em uma dada comunidade ou 

segmento social (favela, por exemplo) servir-se-á dos instrumentos 

disponíveis nas teorias sociológicas e naquelas de trabalho de campo e, 

segundo seu estado de conhecimento ou da comunidade científ ica a que 

pertença e tendo claras as variáveis que pretenda mensurar, elaborará 

questionários, fará entrevistas, observará hábitos capazes de lhe 

apresentarem um determinado resultado.  

Tal conduta racional com respeito a f ins, no dizer de Weber, 

ensejará a possibi l idade de se estabelecer uma nova conduta e buscar 

novas variáveis que proporcionem um “conhecimento” ulterior e a 

formulação de novas condutas possíveis e aptas para controle, 

mobilização, cooptação, explicação etc. sociais daquela comunidade em 

exame. O resultado de tais pesquisas reduzidas a artigos científ icos, 

obras didát icas ou comunicados será recebido, pela comunidade de 

cientistas, com o voto de confiança proporcional à credibi l idade de seu 

proponente, credibil idade essa que decorre da conduta anteriormente 

conhecida e da respeitabi l idade da instituição a que pertence. 

Como tarefa preliminar da busca das condutas ótimas, que não 



35 

 

apenas lhe aumentem a credibi l idade, mas lhe permitam o alcance de 

f inanciamento para suas pesquisas, o cient ista encontra uma questão 

prel iminar: o conflito representado pela escolha de objetos de estudo 

entre os compossíveis e de importância, em dado momento da ciência 

normal, parelha em termos desse f inanciamento, repercussão acadêmica, 

status científ ico, inserção na media  etc. Uma vez escolhido o objeto de 

estudo (o projeto), há novos conflitos a resolver, em part icular os relat ivos 

ao ângulo de abordagem do problema.  

Nesse estágio, o estado de conhecimento do sujeito delimita, de 

modo quase automático, as suas possibi l idades de agir e introduz novas 

facetas de conflito: quem nunca ouviu o lamento, t ípico, do f ísico pela 

necessidade de um maior saber matemático; a angústia do jurista diante 

da necessidade de pesquisar mais profundamente o direito internacional 

(o “direito comparado”);  a af l ição do antropólogo diante de suas limitações 

idiomáticas? 

Em verdade, ao se falar em conflito, fala-se, além da constituição de 

novos referenciais cognitivos, de poder. Há sempre a busca de 

sobreposição de um aspecto a outro, de uma determinada cosmovisão a 

outra, de maior possibi l idade de escolha via monopolização de recursos e, 

fundamentalmente, um problema de comunicação oculto sob a questão do 

problema funcional da linguagem. 

Um sujeito, entendido como uma atmosfera semântico-pragmática 

acompanhada de sua poluição, tem na relação consigo mesmo o conflito 

de alterar-se para permanecer sendo o mesmo na relação com os estados 

de coisas com os quais interage. A permanência de uma cosmovisão por 

um largo período signif ica, consoante este modelo, uma dessas 

possibil idades: ou o sujeito está em coma, ou morreu cognoscit ivamente, 

ou foi mantido em estado de privação sensorial. 

Esse ser permanentemente em processo interpreta o estado de 

coisas disponível num intervalo de tempo e o reelabora para, novamente, 

reelaborá-lo a cada nova interação com o texto, aqui entendido, não 
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apenas no sentido li teral, mas como o tecido de todas as informações 

apresentadas e subsistentes em sua atmosfera semântica. A 

conseqüência do trabalho sobre o texto pode ser def luida da conduta do 

sujeito que o processou. 

Sob o ponto de vista aqui adotado, a alteração do agir,  que pode ser 

mediata, signif ica, além da aprendizagem, a obtenção do efetivo sentido 

das frases trocadas entre sujeitos em relação; a possibi l idade de se obter 

a decisão ou o agravamento dos conflitos e, é claro, simultaneamente, a 

f ixação de uma hierarquia de poder naquela circunstância comunicativa. 

Deste modo, como, inevitavelmente, ao se falar de conflito trata-se 

de confrontos de esferas de poder. Note-se que, transindividualmente, os 

Estados e as nações defluem não apenas de coletivos naturais, mas, e 

até principalmente, do uso sistemático de símbolos e de uma conjectura 

intersubjet iva (talvez se possa dizer, uma interpretação autorizada) sobre 

o que sejam. Dessas configurações complexas fazem parte estruturas de 

poder e oportunidades de que nelas, estruturas, surjam detentores de/e 

funções de decisão. 

O Direito pode ser visto como o lugar em que, convenientemente, se 

estabelecem as regras coletivas desse jogo de poder, a f im de que os 

conflitos sejam reduzidos de fenômenos, por vezes, coletivos a situações 

individualizadas e que, no entanto, mantêm conexão com outras análogas 

e tornadas iguais. Enquanto uma estrutura de dominação serve e servirá à 

manutenção do estado geral de coisas, pois se aplica o direito posto e 

não aquele implícito na conduta da sociedade. Se for verdade, por um 

lado, como af irma Boulanger46, que não é possível ocorrer uma revolução 

sem que sejam apresentados novos princípios gerais de direito, 

entendidos como a total idade de proposições descrit ivas, mas de caráter 
                                                 

46 -  BOULANGER, Jean. Principes généraux du droit  posit if  et  droit  posit if .  In Le 
Droit  Prive Français au milieu du XXe siècle (Etudes offertes a Georges Ripert) .  
Par is:  LGDJ,  1950,  p. 69. 
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deôntico, de um determinado ordenamento, condicionando a interpretação 

e afastamento de regras388, nem por isso é menos verdadeiro que os 

juristas aplicarão tais princípios se e somente se a revolução obtiver 

êxito, caso contrário, esses tais permanecerão no domínio do possível. 

A r igor, no contexto de uma situação real, os controles e sanções 

são constituídos e manipulados por grupos de pressão, que detêm os 

mecanismos efetivos de produção das normas e de controle de sua 

aplicação, conforme, explicitamente, diz Faria47: 

No plano da ordem pol í t ico- jur ídica, os d iferentes contro les e 
suas respect ivas sanções são for jados e manipulados a part ir  de 
pos ições-chave tanto ao nível dos própr ios grupos e c lasses  
soc ia is quanto ao nível dos ‘anéis ’  burocrát icos do aparelho 
estata l.  Entre outras razões porque, subjacente à imposs ib i l idade 
de e l im inação total dos conf l i tos e tensões por uma ordem legal  
supostamente homogênea,  unívoca e s intét ica,  conforme a 
pretensão ‘ ideal izante ’ do contratual ismo l ibera l,  encontram-se 
pactos e coal izões temporár ios de interesses prevalecentes que 
a própr ia práxis  pol í t ica vai reformulando segundo as 
necess idades de in terdependênc ia dos grupos e c lasses 
dominantes. 

 

Contudo, esses aspectos serão segundo esta perspectiva, que se 

permita a metáfora, fagocitados pelo estado de conhecimento do sujeito 

de molde a compor elemento de sua estratégia. Pois as condições gerais 

do mundo — ciência, técnica, sistemas explícitos (ou implícitos) de 

dominação, de comunicação etc. — são tornadas conscientes mercê de 

um esquema de apropriação dessas informações, logo no domínio da 

linguagem e esse esquema, receba o nome que receber, inclusive o de 

f i losof ia, engendrará a formação de expectativas e conjecturas aptas a 

transformar essas próprias condições prévias de existência.  

Na avaliação implícita, ou explícita, caso af lore à consciência, dessa 

inter-relação vai o sujeito compondo a teia de suas decisões. Dessarte, os 

fatos que se apresentam são interpretados e a part ir dessa representação 

                                                 

47 -  FARIA, José Eduardo. Eficácia jurídica e violência simbólica: o direito como 
instrumento de transformação social.  São Paulo: EDUSP, 1988,  p.  128.   
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da mundividência48 constroem-se as decisões dos problemas exsurgidos e 

mediante a formulação de estratégias (conjuntos de decisões) chega-se a 

constituir uma polí t ica (conjunto de estratégias) e a alterar-se o mundo, 

num processo contínuo, em que problemas serão decididos e surgirão na 

própria trama do mundo da vida49.  

                                                 

48 -  ALTHUSSER, Louis .  Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado .  Trad.  
Joaquim José de Moura Ramos. 3. ed. L isboa: Presença,  1980, p. 189 af irma:  
“  Lembrem-se do que d issemos que sobre a d iferença que d ist ingue uma f i losof ia  de 
uma concepção de mundo. Numa concepção do mundo pode tratar -se da c iênc ia, mas 
uma concepção do mundo nunca é centrada sobre a c iênc ia como o é a f i losof ia .  Não 
mantém com as c iências as relações que a f i losof ia mantém com a c iênc ia. Uma 
concepção do mundo é centrada sobre a lgo d iferente das c iênc ias: sobre o que nós 
chamamos os valores das ideologias práticas .  Uma concepção do mundo expr ime as 
tendênc ias que atravessam as ideologias prát icas (re l ig iosa, jur íd ica, pol í t ica etc.) .  
Uma c.d.m. tem sempre d irecta ou indirectamente pontos de contacto com questões  
que pertencem a es tes domínios: problemas da re l igião, da moral,  da polí t ica e, duma 
maneira mais la ta, problema do sent ido da h istór ia ,  da salvação da h istór ia humana.  
Toda a c.d.m. expr ime f ina lmente uma certa tendênc ia de carácter ou mat iz polí t ico” .  
E conc lu i-se: infe l izmente, para Al thusser e para todos, nem mesmo a c iênc ia e a 
f i losof ia podem, num gesto de h igiene, depurar-se,  mesmo por profundo e in tenso 
trabalho metodológico, dessa impura instância da real idade.  A formulação teór ica é 
afetada por todas essas polu ições semânt icas e constró i-se no in ter ior  dessa poluída 
e única disponível atmosfera semânt ico-pragmát ica. O mundo, composto por todas as  
formulações de toda l inguagem, const i tu i  a consc iência e essa ao apropr iá- lo  começa 
a empreender a t ransformação da própr ia real idade e da l inguagem que a expressa e  
const i tu i .  Não há domínio do pensamento que possa ex imir-se do contágio das 
ideologias prát icas e das demais pulsões do teór ico. 

49 -  Essa é uma expressão ambígua e, por exemplo, em Habermas, o cor i feu do 
consenso, apresenta sua pol issemia. Segundo esse autor ,  a real idade soc ia l reproduz-
se no s istema e no mundo da v ida.  O s is tema poss ib i l i ta a reprodução mater ia l da 
soc iedade e o mundo da v ida,  a reprodução s imból ica da mesma, posto que é,  
essenc ialmente,  comunicat ivo. Ass im, para esse autor,  o ponto de par t ida para a 
construção do mundo da v ida (Lebenswel t)  é  a s i tuação b iográf ica:  dos indivíduos,  das  
soc iedades, dos conceitos e v incula, dessarte, esse conceito aos quest ionamentos de 
GADAMER (1999) ao incorporar a h is tor ic idade de uma hermenêut ica genealógica e 
comparat iva à at iv idade conceitual .  A Histór ia  é a dimensão que apreende tanto o  
intérprete quanto o seu objeto enquanto momentos de uma mesma interdependênc ia.  
É conveniente lembrar que Gadamer propôs-se, inc lus ive, a pensar h is tor icamente o 
h istor ic ismo (Einwirk l ich h istor isches Denken muss die e igene Geschicht l ichkeit  
m itdenken) ao reconhecer uma visão de mundo (W eltans icht)  na visão l ingüís t ica 
(Sprachansicht) ,  questão centra l de qualquer Hermenêutica,  mostrando que a 
l inguagem não cons is te apenas num sistema de formas s imból icas, mas na ex istênc ia 
de es trei ta conexão entre a forma l ingüís t ica e o conteúdo transmit ido. De fato, esse é 
um conceito empregado por Habermas para sustentar o seu conceito de ação 
comunicat iva, mas que possui,  na or igem, raízes husser l ianas e, vo lta-se a cobr ir ,  da 
perspect iva habermasiana, as def ic iênc ias de concepção l inguís t ico-comunicat ivas da 
noção de consc iênc ia colet iva em Durkheim face ao uso que delas , Habermas,  deseja 
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É verdade que, antes mesmo de decidir, pode-se explicar — a si 

mesmo ou aos outros — a estruturação para decidir que se tomará em 

consideração, como, por exemplo, esta: 

a) enunciados constatativos representantes das informações 

disponíveis aptas a circunscrever a situação; 

b) enunciados, mesmo conjecturais, que enunciem as estratégias 

possíveis e disponíveis para o caso. Tais enunciados são passíveis de 

detalhamento e se conformam a um senso de realidade intersubjet ivo a 

f im de conferir credibi l idade à atuação às ações anunciadas; 

c) enunciados — quase sempre conjecturais — exprimindo os efeitos 

das ações empreendidas em conformidade com as estratégias e 

decorrentes de “a” e “b” mercê de conexões de caráter lógico ou 

probabil íst ico; 

d) enunciados avaliativos defluentes de um critério geral de êxito e 

aplicado aos enunciados presentes em “c”; 

e) proposições normativas que permitem formar os enunciados de 

“c”; 

f) proposição de preferência entre os enunciados expressos em “d”; 

g) proposição normativa enunciando a norma segundo a qual “f” 

pode ser formulada; 

h) proposição geral que estabeleça a base de decisão e que se 

reveste, via de regra, da seguinte forma: “A estratégia escolhida garantirá 

o alcance da condição exposta por aquela norma preferencial, em geral,  

buscando reduzir ao mínimo o prejuízo possível”. Esclarece-se, assim, a 

necessidade de escolha e essa ref letirá, para que a decisão faça sentido, 

a uti l idade, em sentido técnico, da parte optante. Nesse sentido será, 

sempre, um enunciado performativo, uma vez que constrangerá o agir; 

                                                                                                                                                     

fazer.  Ver a respeito W HITE (1995) ,  p.  91-122, AIDAR PRADO (1996) ,  p.  36-38 e 
HUSSERL (2001) ,  p.104-163. 
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i) enunciado que expresse o resultado da dedução estabelecida a 

partir de “h” e dos precedentes e que estabelece o vínculo da decisão a 

um processo de execução; 

j) a proposição f inal, da responsabil idade pelo vínculo à estratégia 

(ou estratégias), em que, explícita ou implicitamente, se assumem as 

conseqüências dessa estratégia adotada.  

Esta últ ima proposição pode estar ausente, em particular quando se 

transige a responsabil idade. Um exemplo esclarecedor consiste em 

apreciar a posição do consultor que sugere estratégias (“soluções”) para 

quem o contrata. Sua opinião é, muita vez, causa de sucesso, mas o 

mérito (a responsabil idade) será atr ibuído a quem a faz executar por 

assim haver decidido (numa quase metadecisão). 

 

1.6 Ação humana 

Habermas50 oferece uma nova perspectiva para a ação humana ao, 

apoiando-se na solução de Bühler51, estabelecer o que chama de agir 

comunicativo, embora permaneça, esse agir, acoplado à ideologia dos 

                                                 

50 -  Habermas e laborou sua epis temologia das c iênc ias soc ia is  presente em seu 
Lógica das Ciências Sociais,  mediante 5 etapas: 1)  apl icou o pr inc íp io da anál ise 
ref lex iva contra o es trutural - func ional ismo de Parsons. O seu postu lado parsoniano de 
uma harmonia bás ica entre os mot ivos da ação soc ia l e os valores inst i tuc ionais do  
s istema soc ia l impor ta numa perda teór ica ao não admit ir  espaço para o complexo 
papel da intersubjet iv idade na t radição e na sociedade; 2)  Habermas voltou-se à 
teor ia de Alf red Schutz e embora al i  encontrasse o las tro soc iofenomenológico, não 
obteve a d imensão l ingüíst ica da comunicação soc ia l;  3)  para a lcançar  essa d imensão 
serv iu-se dos jogos l ingüíst icos de W it tgenste in que, contudo, representam formas de 
v ida fechadas em si mesmas, a ex igênc ia de uma intersubjet iv idade em ato impl ica 
contatos constantes  entre universos l ingüíst icos diferentes  e abertos;  4)  a  
hermenêut ica,  ta l  como proposta por Gadamer, com sua ênfase na tradição como 
tradução v iva de diferentes  hor izontes soc iocultura is,  complementa, na d ireção 
desejada por Habermas, as teor ias de W it tgenste in.  Contudo, a tradução transcultura l  
tende a esquecer que l inguagem e cultura podem serv ir ,  também, como ins trumentos 
de repressão; 5)  para completar a teor ia de Gadamer recorre, como já o f izera  
Marcuse,  a Freud e a Marx,  mas preocupado com o potenc ia l emanc ipatór io  do ideal 
de auto- ref lexão,  mais  do que com a descr ição f reudiana de forças ps íquicas. 

51 -  BÜHLER, Kar l.  Teoría del lenguaje.  Trad. Ju l ián Mar ía. Madr id:  Revista del  
Occidente, 1950. 
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planos de ação individuais que nele confluem. Ou seja, de um ponto de 

vista pragmático, o problema da validade de uma proposição se desloca 

da relação objetiva entre l inguagem e mundo e independente do processo 

de comunicação se posta na perspectiva do emissor. Pretensões de 

validade discursiva repousam no reconhecimento intersubjetivo 

emissor/receptor por meio de razões e o ouvinte demonstra seu 

entendimento por reações, incluso verbais, ao discurso. Segundo 

Habermas, a própria compreensão de um ato de fala indica as condições 

de um possível consenso sobre o que foi dito. 

No primeiro momento da pragmática via-se o conteúdo racional no 

enunciado e a força ilocucionária encontrava-se no sentido atr ibuído 

(commitment), o componente irracional do ato de fala. A posição 

habermasiana desloca esse entendimento: as pretensões de validade 

discursiva assentam-se sobre uma racionalidade que se apresenta como 

um conjunto estrutural abrangente de condições de val idade; pretensões 

de val idade referidas a essas condições e razões para resgatar tais 

pretensões de validade, vez que a falta de uma dessas condições levaria 

à desconsideração do ato de fala. A sede da racionalidade se desloca, 

abandona o componente proposicional e se aloja no i locucionário e rompe 

com a f ixação das condições de validade na proposição e permitindo, 

contemporaneamente, a f ixação das pretensões de validade em outro 

referencial que aquele das relações da linguagem com o mundo objetivo. 

As condições de verdade permanecem sendo a medida para se dizer se 

um enunciado preenche a sua função de representação, mas as funções 

expressiva e interativa exigem a introdução de critérios que permitam a 

avaliação do enunciado e, para tanto, Habermas sugerirá a introdução da 

sinceridade subjet iva e da correção normativa como conceitos para a 

validade dos atos de fala.  

A análise habermasiana do discurso é, apenas, uma análise da 

pragmática do discurso. Pela l inguagem se possibi l ita a reprodução 

simbólica da sociedade, a transmissão e a crít ica das informações sobre o 
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mundo, das normas sociais reguladoras dos comportamentos, a 

socialização dos indivíduos, vez que o uso do discurso é sempre uma 

util ização social, mesmo no monólogo. Contudo, vez que existe uma 

espécie de dinâmica das pretensões à validade e, sobretudo, porque um 

procedimento ref lexivo permite progressivamente tomar em consideração 

os diferentes usos da l inguagem e incluso sua aprendizagem, se torna 

possível reconstruir a história deste desenvolvimento 

Nos termos desta conjectura, a val idade de um determinado ato 

i locucional dependerá da qualidade da interseção das atmosferas 

semântico-pragmáticas em relação. Com isso deseja-se signif icar: a 

freqüência; a presença de conexões sócio-funcionais entre os sujeitos e o 

comparti lhamento de situações promoverá a val idação dos atos de fala 

dos sujeitos em comunicação. A sinceridade pedida por Habermas defluiu 

da inserção do ato de fala nessa atmosfera semântica comparti lhada. 

Certamente, aqui, haverá a tentação de se reduzir tudo ao 

contextualismo, isto é, os requisitos de conhecimento ou acatamento do 

discurso dependerão de variações circunstanciais de sentido e relação 

intersubjet iva. Sim, sem dúvida, mas ainda de uma série histórica, se 

existente, de correlação entre os sujeitos.  

Nesse sentido, Foucault52 parece haver identif icado o problema ao 

falar de prát icas discursivas e entendê-las como uma sistematicidade que 

não é nem de tipo lógico nem de tipo lingüíst ico. As práticas discursivas 

estabelecem um recorte no campo dos objetos pela definição de uma 

perspectiva legít ima e pela f ixação de normas para a elaboração de 

conceitos e teorias. Essas prát icas, por vezes, acabam por reunir diversas 

discipl inas ou ciências ou por estabelecer interseções inesperadas entre 

vários campos do conhecimento.  

                                                 

52 -  Em par t icu lar ,  FOUCAULT.  Michel .  A Arqueologia do Saber.   6ª.  ed. ,   t rad. Luiz 
Fel ipe Baeta Neves,  Rio de Janeiro: Forense.   2002. 
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Algo semelhante parece se dar na comunicação simples e diária. 

Quando dois sujeitos se relacionam num ato i locucionário, essa relação 

será val idada pela conduta que assumirem um em relação ao outro. E 

essa validação defluirá não da sinceridade, mas da efetividade 

comunicativa. Com isso quer-se dizer: as relações performativas são 

ef icazes quando a conduta esperada se dá e isso acontece por efeito de 

prévias relações semanticamente efetivas dos sujeitos em relação e 

independentes da verdade dos enunciados part iculares em jogo. Assim, 

por exemplo, se a relação intersubjetiva basear-se num alucinado jogo 

teatral entre os sujeitos, a efetividade dos atos praticados será tão 

objetiva quanto daquelas relações intersubjetivas prat icadas sob a mais 

sadia das racionalidades. 

Quando o agir fetichizado e submetido às ideologias produz seus 

efeitos a partir de atos de fala, não se terá i lusórios atos concretos, mas 

ação humana efetiva. Por outra parte, por mais consciente e razoável que 

seja uma relação intersubjet iva, se, do ponto de vista semântico, não 

houver referentes que permitam a execução dos atos, não será possível 

obter efetividade na comunicação. Dessarte, quando alguém furta levado 

pelo insano consumismo e pela falta objetiva de condições para praticá-lo, 

torna efetiva uma condição posta pela própria sociedade cujas normas 

descumpre: o implícito comando de consumir. Age, de fato, em dois 

campos distintos: ao obedecer ao comando do consumo atende à cultura; 

quando descumpre a norma impedit iva do furto desatende à civil idade.  

Essa relação anômica com as diferentes ordens normativas, as dos 

meios de comunicação e da propaganda e aquela jurídica dominante, 

torna-se ainda mais aguda quando escapa do domínio atomizado do 

sujeito e se transforma em desobediência civil. 

Se, de fato, o sujeito é no máximo um quase contínuo; se a história 

é mais uma arqueogenealogia do que, de fato, uma necessária 

continuidade de ações humanas, sem dúvida a cosmovisão possível para 

um sujeito imerso em dada sociedade acaba por comportar um repertório 
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sobre a autoridade e os detentores do poder. Com isso quer-se dizer: a 

atmosfera semântico-pragmática comporta, além de simples signif icados 

sobre o mundo dos objetos, outros signif icados sobre o mundo do poder. 

Os atos ilocucionais apóiam-se nesses referenciais e permitem a 

condução de um processo decisório à efetividade. 

Souza53 tece comentários relevantes sobre outra específ ica 

componente desse quadro: 

Ao anal isar o aspecto de inter ior ização da consc iênc ia,  como 
f ruto da transformação sofr ida pelas sociedades oc identa is ,  
Fre ire Costa (1989) 54 af irma que a cul tura também sofre enormes 
transformações, sa indo do modelo grego da cul tura da vergonha 
para o modelo moderno da cultura da culpa.  
 Na cul tura da culpa,  protót ipo das soc iedades oc identa is  
contemporâneas, a moral passa a ser const i tu ída como valor  
ind iv idual e inter ior izado, produzindo a ex trema valor ização do 
indivíduo e adotando a concepção de uma vida in terna.   
 A par t ic ipação polí t ica e públ ica é desvalor izada, até mesmo 
sonegada, emergindo as ‘ ideologias das l iberdades indiv iduais,  
s imulacro das l iberdades públ icas reais ’  (Fre ire Costa, 1989, p.  
24) .  Em que pesem as d iferenças apontadas, entre a soc iedade 
nac ional e as oc identa is contemporâneas,  acreditamos que o 
aspecto da const i tu ição de culpa, como sucedâneo da vergonha, 
expl ic i ta exemplarmente a const i tu ição das subjet iv idades no 
Bras i l ,  no tocante ao trato com a le i  e  na construção de uma 
ét ica. 
 Em outras palavras, t ransfere-se para o terreno da 
int im idade e para uma dec isão interna, o que foi  real izado no 
âmbito do comum. Dessa forma,  acreditamos que, no tocante à  
exper iênc ia com as le is,  a ver tente que investe na adoção do 
modelo da modernidade e da subjet ividade pr ivat izada ou 
indiv idual izada,  subdiv ide-se:  demanda a produção da culpa e de 
uma ét ica ínt ima, como legis lação para os assuntos comuns e,  
por outro lado, mantêm a obediênc ia às  le is formais, como 
parâmetro, demandando uma ét ica regida por va lores universais  
e impessoais .  

                                                 

53 -  SOUZA, Mér i t i  de. A experiência da lei  e a lei  da experiência: ensaios sobre 
práticas sociais e subjetividades no Brasi l .  R io de Janeiro/São Paulo:  
Revan/FAPESP, 1999,  p. 187-197. 
 
54 -  Refere-se a autora a FREIRE COSTA, Jurandir .  Psicanál ise e contexto cultural -  
Imaginário psicanalít ico, grupos e psicoterapias.  R io de Janeiro: Editora Campus,  
1989. 
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 Dessa forma, supomos que o quadro de representações,  
construído sobre a soc iedade nac ional e seu func ionamento 
soc ia l ,  favorecem à const i tu ição de Modelos ident i f icatór ios que 
valor izam a adoção de compor tamentos diferenc iados, na gestão 
dos negóc ios públ icos e na gestão dos negóc ios pr ivados. 
Produz-se, assim, a const i tu ição de ‘ ident idades instrumentais ’ ,  
que se adéquam às d i ferentes demandas das prát icas públ icas e 
pol í t icas e das prát icas famil iares  e pessoais,  v igentes no país . 
 A crença de que valores d iferenc iados devem ser adotados 
em determinadas s i tuações é f ruto da d issociação socia l  
v ivenc iada pelo país, que adota uma Const i tuição e uma 
legis lação formal l ibera l ,  sobrepostas a prát icas hol is tas e 
h ierárquicas.  Como vimos anter iormente,  essa s i tuação se  
remete à apropr iação do projeto l ibera l pelas nossas e l i tes , que 
produziu a insta lação de um aparato formal e jur íd ico, d issoc iado 
das exper iênc ias da maior ia dos brasi le iros.   
 A insta lação da prát ica soc ia l da instrumental ização da le i  é  
const i tuída como tentat iva de l idar com essa real idade. A 
subjet iv idade, produzida nesse contexto,  é capturada pelo 
d iscurso de que,  a instrumental ização de valores e 
comportamentos, não envolve prejuízos. Entretanto,  o prejuízo,  
como vemos,  é da ordem da própr ia instrumental ização do ‘eu’.  
 A apropr iação do projeto l iberal produz outros f rutos , como 
a adoção da idéia da ‘menor idade’,  a part i r  da qual as e l i tes 
assumem o papel de guia do ‘povo/cr iança’.  Produz, a inda, a 
descrença nas le is formais , assoc iada ao estabelecimento da 
representação de que o país é dominado pela fa lcatrua.  
Dissemina-se a idéia de que a le i  não é cumprida e ‘se eu não 
levar vantagem, a lguém vai levar ’ .  A pr imeira concepção pode 
gerar a adoção de comportamentos ‘paternal is tas ’ ,  po is o 
governante, ou a lgum outro t ipo de l íder ,  sabe o que é melhor  
para o governado, ao passo que a segunda, pode gerar  
comportamentos cín icos, em que as pessoas buscam abocanhar o 
seu quinhão o mais rápido possível,  antes  que a lguém o faça,  
conf iante na impunidade. 

 

 Dessarte, saber se uma norma é válida constitui, apenas, 

requisito inicial para a sua ef icácia e esse saber não defluirá 

exclusivamente de requisitos técnicos, mas, ainda, de outros 

componentes, como os imediatamente acima expostos, da atmosfera 

semântica do endereçado pela norma. Um objetor de consciência, por 

exemplo, poderá reagir pela ação negativa à norma55. Uma norma, que 

não seja exigida pelo Executivo ou cuja sanção seja tênue e imprecisa, 

                                                 

55 -  Um objetor de consciênc ia pode conduzi r  à desobediênc ia c iv i l  – basta lembrar ,  
por  exemplo, Mahatma Gandhi  e a reação ao imposto sobre o sal . 
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terá sua ef icácia moderada, como no caso da proibição de fumar em 

lugares fechados. Ou, num exemplo ainda mais comezinho: o pai que 

promete cast igar e não o faz, não será obedecido.  

Todas essas instâncias revelam o que subjaz nos atos de fala: uma 

relação de poder se estabelece no processo comunicat ivo intersubjetivo e 

só se torna ef icaz quando as respectivas atmosferas semânticas permitem 

relações de subordinação56 e/ou coordenação entre os sujeitos. Pois, de 

fato, como diz Ladrière: 

na ação, o homem se arr isca, se exper imenta e se constró i.  O 
d iscurso ét ico, tentat iva que é para compreender e jus t i f icar a  
ação como ta l ,  pro longa-a e, ao mesmo tempo, se lhe antec ipa. É 
que e le própr io é ação. 

 

 Observações de Michel Serres relatadas por Lévy57 permitem 

explicar um pouco melhor essas relações esquecendo o estreito espaço 

daquelas relações no Estado e transportando o assunto ao estádio. Al i, os 

torcedores de um mesmo time gritam, em uníssono, refrões, hinos, 

apupos, palavras de baixo calão e outros despautérios.  

 A catarse colet iva reduz a intel igência e l iberta, sublimadas, as 

emoções – por sua vez outro fruto do meio sociocultural. Os movimentos 

coordenados como por um inexistente coreógrafo são, via de regra, 

repetit ivos e simbólicos. No campo, o evolver dos jogadores parece 

desconexo e variado, mas tende a um f im. Um conduz a bola por um dos 

extremos de campo, chega ao f inal do espaço demarcado e “cruza” essa 

bola para companheiros que se deslocaram para recebê-la e esfugir à 

marcação atenta da defesa do time adversário. Por sua vez, essa defesa 

ocupou posições propícias à interferência nesse peculiar lance da partida. 

Essas estratégias constituem e constroem a partida. Um espectador 

desapaixonado poderá “antever” o desenlace de um lance ou, pelo menos, 

                                                 

56 -  LADRIÈRE, Jean. A art iculação do sentido .  t rad. e prefácio de Salma Tannus  
Muchai l ,  São Paulo: EPU/EDUSP, 1977, p. 155.  
57 -  LÉVY, Pierre.  O que é o v irtual?  Trad. Paulo Neves,  ed.  34, 1996.   
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antecipar a possibi l idade de uma conclusão exitosa ou falha. Mas o que 

dá sentido a esse desenrolar é a bola. Objeto e charneira dos sucederes, 

a bola introduz o sentido por seu movimento. A torcida está apartada e 

seu rumor pode alterar o estado psíquico dos jogadores, mas não a 

trajetória da pelota. Esse objeto é o mesmo para todos e dist into para 

cada um em sua relação com ele. 

O func ionamento de um objeto como mediador de in te l igênc ia 
colet iva implica sempre um contrato, uma regra do jogo,  uma 
convenção. Mas convém subl inhar  que,  por um lado, a maior  
par te dos contratos não d izem respeito à c ircu lação dos objetos e 
que, por outro, um contrato (respect ivamente: uma regra, uma 
convenção, uma le i. . . )  jamais é o suf ic iente por s i  só para fazer  
emergir  inte l igênc ia colet iva58.  

 

Essas diferentes categorias do agir humano sugerem que Von 

Wright tem razão ao asseverar que uma ação não é apenas mudança, pois 

as mudanças acontecem no curso da Natureza, ao passo que as ações 

humanas são interferências no curso da natureza. Seriam, então, as 

manifestações da torcida apartadas da categoria do agir,  vez que são 

incapazes de alterar a trajetória da bola? Mas, de fato, esse é um agir 

cultural que afeta aos homens e não aos objetos.  

Trata-se de uma conduta afetando a conduta de outros, trata-se de 

uma ação situada no espaço comunicativo e, talvez aí, resida mais um 

traço distint ivo da sociedade humana: os acordos de vontade e os ritos 

imanentes oriundos de tais acordos devem ser capazes de produzir 

alterações de conduta e, portanto, da forma de atuação sobre os 

processos naturais transformando, assim, uma ação de natureza 

comunicativa no agir sobre a natureza (o mundo). 

Pode-se admitir que nem toda ação humana seja intencional ou 

consciente, pois senão ser-se-ia obrigado a falar de ações apenas quando 

fosse possível determinar a consciência do ator, mas, de qualquer forma, 

                                                 

58-  op.  c i t .  p.  131. 
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dizer que um determinado ator não realizou, não está realizando 

determinado ato, implica dizer que está realizando outro. Essa negativa, 

como se vê, ao desconstituir a existência um determinado agir, abre a 

inf inita possibil idade de outros agires. A omissão só acontece no espaço 

do dever ser, pois só se omite o que se deve fazer, aquilo que se faz 

habitualmente em certa situação. 

 Todos os estados intencionais consistem de um conteúdo 

representativo em um modo psicológico. A chave para se compreender a 

intencionalidade é a noção de representação e para entender essa últ ima 

deve-se pensar em condições de satisfação. Todo estado intencional com 

uma direção de provimento representa suas condições de satisfação e, 

assim, a relação entre intencionalidade e ação parece incluir-se nessa 

caracterização geral de intencionalidade, pois: minha crença é sat isfeita 

se e somente se o estado de coisas representado pelo conteúdo de minha 

crença se atualiza, e o desejo é sat isfeito se e somente se o estado de 

coisas representado pelo conteúdo do desejo advém e, ainda, minha 

intenção é sat isfeita se e somente se a ação representada pelo conteúdo 

de minha intenção se performa.  

Portanto, uma ação intencional é, simplesmente, a realização das 

condições de satisfação de uma intenção. Assim, por enquanto, para 

caracterizar a prática de um ato intencional é preciso que o agente tenha 

produzido, completamente, as condições para a efetivação desse ato.  

Ainda, quando se dá ordens a alguém, tais ordens destinam-se a 

pessoas que irão realizar atos intencionais, de fato, só é possível ordenar 

a real ização de atos intencionais. Normas que disponham a realização de 

atos não intencionais restarão inef icazes. 

Contudo, há ações que produzem efeitos não intencionais e a sua 

performance , embora realizando um conteúdo de uma intenção, acarreta 

efeitos indesejados59. Assim, por exemplo, a alteração do zoneamento de 

                                                 

59 -  A respei to:  KERVERN, Georges-Yves. Elementos fundamentais das ciências 
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uma determinada região da cidade acaba por produzir um impacto 

inesperado no trânsito e na violência urbana; Édipo casa com Jocasta e, 

assim, sem a intenção, com sua mãe etc. 

É preciso, ainda, notar que algumas ações, embora intencionais, 

não necessitam de um plano prévio, como, por exemplo, levantar-se; 

iniciar uma caminhada sem rumo certo etc. Outra distinção relevante, para 

cometer certas ações, torna-se necessária o desempenho  de outras 

subsidiárias e pré-condições para aquelas, assim, por exemplo: tenho 

uma reunião no centro da cidade e para realizá-la necessito dirigir-me até 

essa região.  

Embora o caminho não faça parte da ação de reunir-me com alguém 

preciso prat icar várias ações intencionais para chegar até lá. A existência 

de intenção prévia é auto-referente60 no sentido de que o conteúdo 

representativo de uma ação refere-se à intenção de que é parte. Para 

esclarecer o conteúdo desse conceito, Searle61 apresenta o seguinte 

exemplo relativo a atos de fala: 

Suponha que eu ordene que você saia da sala. E suponha que 
você responda d izendo:  — Estou saindo da sala, mas não porque 
você tenha ordenado.  Estava saindo de qualquer modo. Mas não 
estou saindo da sala porque você mandou. 
Se você sai da sala,  terá obedec ido minha ordem? Cer tamente 
não terá desobedec ido a ordem, mas em certo sent ido não terá 
obedec ido, porque a ordem não func ionou como o mot ivo pelo 
qual você agiu. Não poderíamos, por  exemplo, tomando como 
base numa sér ie de casos como esse, descrevê- lo como uma 
pessoa obediente. 

                                                                                                                                                     

cindínicas: compreender e prever os acidentes, catástrofes e perigos.  Trad.  
Fernanda Ol ive ira. L isboa: Piaget ,  1995, em par t icu lar ,  p.  61-67. 
 

60 -  A questão da auto-referênc ia é absolutamente centra l  vez que pode conduzir  a  
inúmeros paradoxos como aqueles devidos a Russel-W hitehead (o do barbeiro e o do 
conjunto de todos os  conjuntos) ,  bem ass im o mais ant igo do ment iroso e outros 
decorrentes do concei to recurs ivo de inf in i to ,  como tentaram resolvê- los o teorema de 
Tychonof f ,  o teorema da compac idade e o ax ioma de Dedek ind- Cantor no caso da 
reta real. 

61 -  op. c i t .  p .  83. 
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Essa noção de auto-referência62 não cria, como pode parecer, uma 

recursão ao inf inito, pois, quando se ordena a performance de uma 

determinada ação cria-se, pela auto-referência, o motivo de cometer esse 

ato, isto é, prat ica-se o ato devido ao comando sem necessidade de criar 

uma razão para que a ordem seja uma razão. Em l inguagem forense, por 

exemplo: o agente pratica o ato em virtude de lei, isto é, porque a lei 

exige que tenha essa conduta, sem necessidade de explicar-se por que a 

lei é lei,  basta indicar qual a lei que assiste ao ato prat icado. Discussões 

sobre a legit imidade, vigência etc. apl icam-se à lei e não ao ato cometido, 

pelo menos inicialmente. Já o desvio de f inalidade, excesso, abuso de 

poder referem-se a atos prat icados fora do domínio alcançado pela lei. 

A intenção na ação é auto-referencial no sentido de que seu 

conteúdo intencional determina que esteja sat isfeita se e somente se o 

evento que é seu objeto intencional seja causado por ela. A condição para 

satisfazer uma intenção prévia é, de fato, uma ação, mas nem todas as 

ações são realizadas por efeito de uma intenção prévia. Mas, não há 

ações, nem mesmo ações não intencionais, sem intenções em ação: 

ações têm, necessariamente, intenções em ação, mas não são, 

necessariamente, causadas por intenções prévias.  

Desse modo, uma ação é qualquer evento composto ou estado que 

contenha a ocorrência de uma intenção em ação. Se tal intenção em ação 

causa suas condições de satisfação o evento ou estado é uma ação 

intencional exitosamente concluída. Uma ação não intencional é uma ação 

intencional que tem aspectos indesejados. 

Parsons63 pressentira a uti l idade do conceito de ação para lastrear o 

objeto da Sociologia, em geral, e assim a definiu: 

                                                 

62 -  Fatal  para efe ito de fundamentação da matemática submetida a um cálculo de 
pr imeira ordem. 

63 -  op. c i t .  p .  50. 
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A ação é a at ividade que, de a lguma maneira, es tá re lac ionada 
com coisas fora do organismo, através de pr incíp ios de relações 
(ou se se prefere, de inter-relações ) .  Esta é a unidade bás ica de 
que trata a c iênc ia social .  
Tal unidade pode ser  decomposta. O ambiente compreende todas 
as coisas s i tuadas ‘ fora ’ do organismo que possam estar  
re lac ionadas com a ação. A s ituação se refere à re lação teór ica 
ex istente entre o organismo e o ambiente, exc lu indo, entretanto,  
a ação que tenha ocorr ido. Ambos os termos,  ambiente e 
situação ,  impl icam abstração,  mas de t ipos d iferentes . Ao 
descrever o ambiente devemos abstrair ,  po is não é possível  
descrever tudo, e ao descrever a s i tuação também devemos 
abstrai r ,  pois  os pr inc íp ios de re lações impl icados selec ionam as 
caracterís t icas do ambiente e do organismo sob exame. Tal 
abstração se real iza  segundo a teor ia que conceptual iza os  
pr inc íp ios das re lações. No estudo das s ituações abstraímos as 
caracterís t icas do ambiente que chamamos objetos ;  do organismo 
abstraímos o que chamamos o ator .  Embora a s ituação abarque 
tanto a objetos quanto a atores, é conveniente fa lar  dos atores e 
das s ituações como se fossem concei tos independentes até certo 
ponto: por isso fa lamos de atores em situações. Se para certos  
propós itos for  necessár ia maior prec isão pode-se usar  o termo 
situação dos objetos ,  e laborado a par t i r  da s i tuação tota l  e  que 
inclu i a objetos e atores. São os atores nas s i tuações aqueles  
que atuam (ação manifes ta) :  os organismos estão em at iv idade 
nos ambientes .  Is to é, o que impress iona nossos sent idos e o 
que regist ram nossos ins trumentos de medida são as at iv idades 
dos organismos nos ambientes; aqui lo com que l idamos, em nível 
c ientí f ico, são as ações dos atores nas s i tuações e essas, por  
sua vez,  const i tuem abstrações real izadas segundo pr incíp ios  de 
re lações. 

 

Essa citação acoplada à investigação de Searle — ambas — podem 

conduzir às noções de ação, situação e estado de coisas de que se 

necessita para bem expor esta abordagem das decisões em contextos 

estratégicos. As ações estratégicas são ações intencionais64 def luentes da 

apreciação de um estado de coisas e das decisões tomadas em situações, 

encadeando-se a f im de realizar a intenção prévia que f ixou os objet ivos 

gerais a conseguir.  São, pois, ações dispostas em um peculiar estado de 

                                                 

64 -  Na acepção deste texto a intencional idade representa o vetor resul tante do 
somatór io das in terações semânt ico-pragmáticas de dado sujei to,  por sua vez 
entendido como atmosfera semânt ico-pragmática com sua inafastável polu ição. Isso 
s ignif ica que o exercíc io de vontade reduzido a ação se dá em decorrênc ia de 
interações na esfera semânt ica e pragmática do agente em sua relação com o Outro e 
com o meio. 
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coisas e sob o império de um sistema normativo que lhes dá a 

possibil idade, justi f icativa e l imites. Um conjunto de estados de coisas 

compõe um cenário e um conjunto de cenários compõe um contexto. Um 

conjunto de contextos estabelece um horizonte. A total idade de horizontes 

resolve-se numa biograf ia ou no presente de uma atmosfera semântico-

pragmática. Busca-se, nesse contexto, torná-las – as ações estratégicas - 

exitosas mediante a consecução das condições de realização do projeto 

do sujeito. 

A seguir estabelecer-se-á de modo muito sintético – e por 

conseqüência sem pretensões de totalidade – o desenvolvimento de um 

contexto pervasivo, vez que alcança a todos no presente modo produtivo, 

da implantação do mundo burguês e das constrições dele decorrentes. 
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2. EM QUAL SITUAÇÃO SE ENSINA: REFLEXÕES SOBRE 

A FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
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2.1. Algumas considerações sobre o processo histórico da 

formação da burguesia  

 

A necessidade de construir l indes para que a pesquisa não exceda a 

capacidade do pesquisador, nem o tempo que lhe é dado para concluí-la, 

faz necessária a exclusão de muita ref lexão que, de outra sorte seria 

exigível.  

Assim, para contemplar um dos principais supostos deste trabalho: a 

f irme convicção de que a educação representa uma tentativa de o sistema 

manter sua homeostase, tanto à custa de formar quase exclusivamente 

mão-de-obra de reposição de quadros, tanto de serviço público em todas 

as formas de produção (mesmo as arcaicas), quanto, dada a imperiosa 

necessidade de prover sustento e abrigo, aquela destinada aos quadros 

da iniciat iva privada nos diferentes modos de produção, seria necessário 

demonstrar de que assim é para todos os estádios de desenvolvimento 

dos povos, mas, aqui, esse pressuposto será assumido postularmente e 

se tratará exclusivamente do período de desenvolvimento da burguesia 

que, para alguns (Habermas e Renaut65, por exemplo) ainda está em 

processo como Modernidade em expansão. 

Se, de fato, a consulta a autores como Marrou66 e Cambi67 levam à 

percepção de que o clero, durante muito tempo (e ainda) tomou para si 

muito do esforço pedagógico, o surgimento do estado laico, com os 

reclamos crescentes da estruturação burguesa da produção acabou por 

gerar uma part icipação massiva dos diferentes governos ( e seus 

                                                 

65  Confronte-se BRIEY,  Laurent de. O confl ito dos paradigmas – Habermas, Renaut: 
duas estratégias de renovação do projecto moderno.  Trad. Rui Pacheco, Lisboa:  
Piaget ,  2009. 

66   MARROU, Henr i- I renée. Histoire de l ’Éducation dans l ’Antiquité .   2a. Ed.,  Par is :  
du Seui l ,  1950 . 

67   CAMBI, Franco. História da Pedagogia.   Trad.  Álvaro Lorenc in i ,  edUNESP, 1999.   
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concessionários) na formação de quadros e efetivos para a reprodução e 

manutenção do sistema68. 

Dessarte, por exemplo, uma leitura idealizante como a feita por 

Jaeger69 sobre a formação do homem grego, acaba por simplif icar em 

demasia as candentes questões sociais do mundo grego e da expansão 

helenística, ou ainda, mesmo nas mais acuradas abordagens da História 

da Filosofia Antiga70 não há praticamente remissão aos problemas de 

produção na sociedade grega. 

Prescindir-se-á de toda essa notável fonte de saber, para, por 

f idelidade ao corte epistêmico pretendido, localizar a discussão mais a 

vazante, aos primeiros momentos da formação da sociedade burguesa, 

vez que o Direito (assim como a Educação), embora presente nas 

sociedades mais primitivas, adquir irá suas configurações expressadas na 

contemporaneidade71, nos pressupostos econômico-f i losóf icos desse 

longo período de gestação que abaixo se explorará.  

                                                 

68    BRÉHIER, Louis .  A Civi l isat ion Byzant ine. Paris :  Alb in Michel,  1950, por 
exemplo, se refere à questão em Bizâncio ( Is tambul) :  “L’enseignement publ ic  ,  a ins i  
réorganisé, survécut,  d’une maniére quelconque, à sa fondat ion jusqu’aux dern iers  
jours  de Byzance.  <.. .> Jamais les empereurs n’ont cessé de s ’ intéresser à 
l ’enseignement  supér ieur  et  d ’en fa ire le vér i table foyer de l ’he l lén isme.»(p.458).    Em 
tradução l ivre: « O ens ino públ ico, reorganizado desta forma, sobreviveu, de a lgum 
modo, de seu estabelec imento até aos ú l t imos dias de Bizânc io.  (omissis)  Jamais os 
imperadores deixaram de se in teressar pelo ens ino super ior  e de fazer dele a 
verdadeira terra nata l do helenismo.”   

69  JAEGER, W erner.  Paidéia: los ideales de la cultura griega. Trad.  Joaquín X irau e 
W enceslao Roces,  México/Buenos Aires:  Fondo de Cul tura Económica, 1957. 

70  Entre outros : W INDELBAND, W ilhelm. Historia de la Fi losof ía Ant igua.  Trad. J .  
Rovira Armengol,  Buenos Aires : Nova, 1955,   e mesmo com o ref inado VERNANT, 
Jean-Pierre. Mito e Pensamento entre os Gregos: estudos de psicologia histórica,  
t rad.  Haiganuchi Sar ian, São Paulo: DIFEL/EDUSP, 1973; Mythe et societé en Gréce 
Ancienne .  Par is :  Maspero, 1974; As origens do pensamento grego.  Trad. Ís is  Lana 
Borges. São Paulo: Difel ,  1972. ;  o que já não acontece com XIRAU.  Ramón.  
Introducción a la Historia de la Filosof ía.  México.  UNAM.  2000. 

71  -  Embora sua superf ic ia l idade, outra não é a postura de GILISSEN, John.   
Introdução Histórica ao Direito. Trad. De A. M. Hespanha e L. M. Macaísta 
Malheiros , L isboa: Calouste Gulbenk ian, 1988, p. 292 e ss. .  Mesma pos ição em 
MORRISON, W ayne. Filosof ia do Direito:  dos gregos ao pós-modernismo. Trad.  
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 O processo civi l izador, para não esquecer Elias72,  além de 

dominação73 impõe a formação, tanto da civil idade (entendida como a 

totalidade das regras de convívio de uma dada sociedade, bem como dos 

objetos que produz) quanto à formação e qualif icação dos membros da 

sociedade para efeitos de sua autopoiése e homeostase74. 

                                                                                                                                                     

Jef ferson Luiz Camargo, rev. técnica Gildo Rios , São Paulo: Mar t ins Fontes, 2006, p. 
325 e ss . E na área de Educação a de VEIGA, Cynth ia Greive. História da Educação.  
São Paulo: Át ica, 2007. que  escreve: “A proposta deste l ivro  é desenvolver de 
maneira ampl iada os processos de educação  que culminaram no estabelec imento da 
educação escolar no Bras i l  e em outros países do Ocidente. Para isso fo i fe i ta uma 
opção de organização dos temas aqui t ratados tomando como eixo de anál ise a 
e laboração da educação como um projeto de c iv i l ização em curso nas soc iedades  
oc identa is a part ir  do século XV e sua consol idação nos séculos XIX e XX..” (p.11) . 

72  ELIAS.  Norber t .  O Processo Civil izacional:  invest igações sociogenét icas e 
psicogenét icas  – 1º .  Vol .  :  Transformações do comportamento das camadas 
superiores seculares do ocidente.   t rad.  Líd ia Campos Rodr igues.  Lisboa: Dom 
Quixote.  1989. e  O Processo Civi l izador. Formação do Estado e Civil ização.   t rad.  
Ruy Jungmann.  apr.  e  rev. Renato Janine Ribeiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar .   1993.   
vo l.  2 . 

73 -  Cumpre, sempre, lembrar,  a teor do que W ERNECK SODRÉ, Nelson. Síntese de 
História da Cultura Brasi leira. 9ª. Ed. ,  Rio de Janeiro: Civ i l ização Bras i le ira,  1981,  
pondera, que: “Claro está que a cul tura que f ixa valores é aquele de que só podem se 
aprox imar, que só pode ser cu lt ivada, pelos e lementos da c lasse dominante, ou 
aqueles que, não nascidos nela, servem-na e dela recebem proteção.  <. . .> E só a 
c lasse que tem posses e, em conseqüênc ia, lazeres, pode dar-se à cul tura, que se 
concentra e se concret iza em obras de cr iação, fazendo-as ou admirando-as e  
usando-as.”  (p.29) Natura lmente, essa perspect iva recebe um tempero da  
contemporaneidade: Não é possível pensar-se em educação escolar izada (pelo própr io 
termo skole) sem per íodo de lazer e, a preponderância na elaboração dos projetos  
decorre prec isamente da absorção de técnicas, a inda no domínio da cultura, para 
então reduzi- los  a objetos,  com os custos de sua produção, no domínio da c iv i l idade.  
Essa d iferença torna os professores em naturais  vetores da inovação e da 
transformação da soc iedade. 

74 -  A manifestação de CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento:  
fundamentos  epistemológicos e pol ít icos.  12ª .  Ed.  revis ta e ampl iada,   São Paulo:  
Cor tez,  2008, pauta o problema da seguinte maneira:  “A democrat ização do saber  
deve revelar-se, então, como objet ivo úl t imo da Escola Públ ica, na educação da 
c lasse trabalhadora (agora a f reqüentando em maior número) como uma sólida base 
cient íf ica, formação crít ica da cidadania e  sol idariedade de classe social . ”  (p.15).   
E essas são, sob o ponto de v ista do ‘dever-ser ’ ,  metas impresc indíveis que, no 
entanto, diante dos interesses dos que, de fato, têm o poder (aqueles que necess i tam 
da mão-de-obra, prec isam manter o status quo  e f inanc iam as campanhas polí t icas)  
perdem seu efet ivo poder de real izar-se e tornam-se af irmativas polí t icas  que 
aguardam o esforço d iár io – a teor da epígrafe da obra c itada – dos educadores para 
se tornarem, progress ivamente,  real idade. 



58 

 

Bauman75, ref letindo acerca do processo civil izador, busca erradicar 

o mito etiológico que pensa tal processo como a gradual ext irpação da 

violência na vida pela progressiva emergência da Humanidade da barbárie 

pre-social e do domínio do que chama de “Estado ‘jardineiro’, que vê a 

sociedade sob seu comando como objeto de planejamento, cult ivo e 

ext irpação de ervas daninhas” para concluir, com acerto, que o processo 

civil izador ainda não está concluído.  

Isso é tão correto quanto af irmar que as condições de existência de 

monstruosos crimes como os Holocaustos da Segunda Guerra Mundial (o 

judaico e o japonês – sendo que nesse últ imo caso foi mais breve e 

completa a queima de pessoas) repousam sobre a burocracia, posto que, 

conforme assinalou Weber,76 essa não se preocupa com questões 

                                                 

75 BAUMAN, Zygmunt .  Modernidade e holocausto.  Trad. Marcus Penchel .  Rio de 
Janeiro:  Jorge Zahar,  1998.  p. 31. 

76 GERT, H. H.;  W RIGHT MILLS, C. (eds.) .  From Max W eber: Essays in Sociology. 5.  
ed.  Trad. H.H. Gert & C. W right Mi l ls ,  London: Rout ledge & Kegan Paul,  1964. :  “The 
dec is ive reason for  the advance of  bureaucrat ic  organizat ion has a lways been i ts  
pure ly technical super ior i t y over any other form of  organizat ion. The fu l ly developed 
bureaucrat ic  mechanism compares wi th other organizat ions exact ly as does the  
machine wi th the non-mechanical modes of  product ion.   

Prec is ion, speed, unambiguity,  knowledge of  the f i les , cont inuity,  d iscret ion, unity,  
s tr ic t  subordinat ion, reduct ion of  f r ic t ion and of  mater ia l and personal costs – these 
are ra ised to the opt imum point in the str ic t ly bureaucrat ic  adminis trat ion, and 
espec ial ly in i ts  monocrat ic  form. ( . . . )  Bureaucrat izat ion of fers  above a l l  opt imum 
poss ib i l i t y for  carrying through the pr inc ip le of  spec ia l izing adminis trat ive funct ions 
according pure ly object ive cons iderat ions. Indiv idual performances are al located to 
funct ionar ies who have spec ia l ized train ing and who by constant  pract ice learn more 
and more. The ‘object ive ’ d ischarge of  bus iness pr imar i ly means a d ischarge of  
bus iness according to calculable ru les and ‘wi thout  regard for  persons ’ .”   

[A razão decis iva para o avanço da organização burocrát ica sempre fo i  sua 
super ior idade puramente técnica sobre qualquer  outra forma de organização, O 
mecanismo burocrát ico completamente desenvolvido se comparado com outras  
organizações exatamente como a máquina com modos de produção não-mecânicos.   

Prec isão, rapidez, não ambigüidade, conhec imento dos arquivos, cont inuidade,  
d iscr ição, unidade, subordinação estr i ta ,  redução de atr i to e de custos de mater ia l e  
de pessoal – a lcançaram o ponto ót imo na administração estr i tamente burocrát ica e,  
espec ialmente,  em sua forma monocrát ica.  ( . . . )  A burocrat ização oferece acima de 
toda poss ib i l idade de ot im ização a implementação do pr incíp io de especia l izar funções 
administrat ivas segundo cons iderações puramente objet ivas. Desempenhos indiv iduais  



59 

 

individuais, apenas visa obter seus objet ivos que são, por sua vez, 

f ixados por quem a controla. 

Entre os impérios burocráticos (e que supõem a formação de mão-

de-obra qualif icada para o desempenho de funções-padrão) mais 

relevantes Eisenstadt77 l ista: Egito, Babilônia, China (império Han até o 

Ch’ing), Pérsia (em particular: as dinastias Sassânida, Parto e 

Aquemênida), Grécia, Roma, Bizâncio, o Califado (em particular: os 

abássidas e fatimidas), o Império Otomano e os Estados da Europa 

ocidental desde o f im do regime feudal até o f im do Absolutismo.  

Mas o que haveria sucedido após o f im do Absolutismo que pudesse 

fazer com que esses impérios burocráticos ‘desaparecessem’ na Europa? 

Apenas a substituição dos impérios por outras formas de dominação, 

entre as quais a democracia representativa a Sieyés, mas não o f im da 

burocracia.  

Como bem aponta Tragtenberg78: 

Coube a Marx e a Max W eber a h is tor ic ização 79 do conceito 
‘burocrac ia ’ .  Não se trata para e les de estudar a burocrac ia 
enquanto conceito fundado numa general idade formal e abstrata,  
negadas as condições específ icas de ordem sócio-econômica,  
que lhe deram or igem e lhe asseguram a reprodução.  
Sem ser propr iamente ‘a razão na h istór ia ’  conforme o quer ia 
Hegel ,  a burocracia se const i tui  numa estrutura que, sob modos 
de produção pré-capi ta l is tas ou capita l is tas, cumpre com seu 

                                                                                                                                                     

são ex igidos de func ionár ios que têm tre inamento espec ial izado e que, pela prát ica 
constante, aprendem mais e mais. O desempenho ‘objet ivo’ de negóc ios representa,  
antes de tudo, a real ização de negócios segundo regras calculáveis e ‘sem 
cons iderações de pessoa’ . ]   

77 EISENSTADT, Samuel N. Los sistemas pol ít icos de los imperios: la ascensión y 
la caída de las sociedades burocráticas históricas.  Trad. José Díaz Garc ía. Madr id:  
Revis ta de Occ idente,  1968. 

78 TRAGTENBERG, Mauríc io.  A del inqüência acadêmica:  o poder sem saber e o  
saber sem poder. São Paulo:  Rumo, 1979, p.  55-56.  

79 -  Além dos esforços de Hegel  em seu Filosof ia do Direito  estabelecendo uma 
teor ia tão abrangente quanto o t ipo ideal de organização burocrát ica de W eber e 
adaptando a categor ia ar is toté l ica do ju lgamento prát ico e caracter izando essa 
at iv idade como subsunção; contr ibuindo para a formulação de uma teor ia ‘ l ibera l ’  da 
burocrac ia mais  adequada do que as or iundas do cet ic ismo dos l ibera is  ‘c láss icos ’. 
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caráter de reprodutora do valor,  assegurando, ass im, as  
condições de reprodução ampl iada do capi ta l .   
A burocracia ac ima de tudo é uma categor ia h istór ica inser ida 
num processo onde a h istór ia é a his tór ia dos modos de 

produção. 

 
De fato, contrariamente à tese de Eisenstadt, esta (a burocracia) se 

especializa e se aproxima da descrição formulada por Weber 

precisamente após a queda dos impérios vez que o privilégio deveria ser 

banido e o povo (conjunto de cidadãos) deveria ter acesso aos cargos e 

ao exercício do poder por via do mérito80. O próprio Eisenstadt concluiu 

que a queda dos impérios burocráticos radicaria no desenvolvimento 

limitado e relativo de recursos e da autonomia da esfera polít ica que 

poderia realizar escolhas divergentes do sentido geral da capacidade 

produtiva do sistema. 

Além disso, as contradições internas nas orientações e nas polít icas 

dos governantes e nas orientações polít icas e objetivos polít icos dos 

estratos diret ivos locais, isto é, a divergência entre a grande polít ica e 

aquela local (fato mais que presente no sistema municipal ista da 

federação brasileira: as metas (incluso educacionais) do governo centra l 

nem sempre se coadunam com as expectat ivas de lideranças locais 

levando à inef iciência de ações de caráter regional), nem com as culturas 

regionais (que tornam projetos como os CIEPS e, mais recentemente, os 

CEUS pouco adequados fora da região em que foram instalados): 

conduzem a perda de ef iciência global. 

Finalmente, deve-se ressaltar a importância atribuída à autonomia 

da esfera polít ica e a composição social dos principais estratos 

burocráticos, isto é, a divergência entre os rumos do centro de decisão e 

as tendências sociopolít icas das camadas superiores de execução, 

conducente a uma separação entre tais estratos como bem o apontou 

                                                 

80 -  Mér i to apurado segundo a capac idade de reproduzir  o ens inado e de se manter  
nos l indes do desejado pelo contratante, aval iador ou professor .   
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Fernando Henrique Cardoso81 ao falar sobre anéis burocrát icos de poder e 

mais precisamente enfatizou Castoriadis82 ao se referir à sociedade 

contemporânea: 

o tr iunfo da burocrat ização gradual da soc iedade fo i ao mesmo 
tempo e necessar iamente, o tr iunfo de uma representação 
imaginár ia da soc iedade – da qual todos part ic ipam em maior ou 
menor ou menor grau – como uma pirâmide ou s is tema de 
p irâmides h ierárquicas. Para fa lar  de modo bruta l:  parece 
impossível (por assim dizer )  ao homem contemporâneo imaginar  
uma sociedade na qual os indivíduos ser iam verdadeiramente  
iguais em dire itos e obr igações, na qual as d iferenças entre os  
indivíduos corresponder iam a a lgo que não as d iferenças de suas  
pos ições em uma escala de comando e renda.   

 

Para a França e a Inglaterra83, importantes na história do 

desenvolvimento e dominação burgueses, se nota que há um intenso 

incremento econômico, da produtividade e da racionalização nos estratos 

campesinos e urbanos com a conseqüente transformação dos centros 

rurais e urbanos de poder econômico diferenciado em centros de poder 

polít ico relat ivamente autônomo. Disso resulta o surgimento de níveis 

                                                 

81  -  CARDOSO, Fernando Henr ique, O modelo pol ít ico brasi leiro e outros ensaios .  
3ª ed.  São Paulo: Dife l,  1977. 

82 -  CASTORIADIS, Cornel ius.  A experiência do movimento operário .  Trad.:  Car los  
Nelson Cout inho. São Paulo:  Bras i l iense, 1985, p. 257. 

83 Na seqüênc ia seguir-se-á o texto de autores espec ia l izados no per íodo:  
ANTONETTI, GUY. A Economia Medieval .  Trad.  Hi lár io  Franco Jr . ,  São Paulo: At las , 
1977; BLOCH, Marc.  La societé féodale: les classes et le  gouvernement des 
hommes. Paris  :  Alb in Michel ,  1949; BRAUDEL, Fernand. Civil ização Material,  
Economia e Capitalismo, séculos XV e XVI I I ,  vol.  I  – as estruturas do cotidiano: o 
possível e o impossível .  Trad. Telma Costa, São Paulo: Mart ins Fontes, 2005;  
CURTIS GIORDANI, Már io. História do Mundo Feudal:  Acontecimentos Pol ít icos.   
Petrópol is /RJ: Vozes,  1974; DUBY, Georges. L’économie rurale et la vie des 
campagnes dans l ’Ocident Médiéval  (France, Angleterre, Empire IXeme. -  XVeme. 
Siècles) essais de synthèse et perspectives de recherche.  2  vols . ,  Par is :  Aubier,  
1962; FOURQUIN, Guy.  História Económica do Ocidente Medieval.  Trad. Fernanda 
Barão, L isboa: 70, 1981; LUPI, João & Dal Ri Jr . ,  Arno.(orgs .)  Humanismo Medieval :  
caminhos e descaminhos. I juí :  Uni ju í ,  2005;   PERNOUD, Régine. La Formation de la 
France. 3a. Ed. ,  Par is :  P. U. F.,  1966; PETIT-DUTAILLIS, Char les.  La Monarquie 
Féodale en France et en Angleterre (X-XII I  s iècles) .   Par is :  Alb in Michel ,  1950 ;  
PIRENNE, Henr i.  História Econômica e Social da Idade Média. 5a. Ed.,Trad.  
Lycurgo Gomes da Motta,   São Paulo :  Mestre Jou,  1978. 
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elevados de organização e at ividade polít ica representados por chefias e 

elites seculares diferenciadas que dir igiam as atividades culturais e 

econômicas com orientação polít ica própria, o que não impedia uma 

estreita inter-relação entre as elites funcionais e os estratos dir igentes e 

sua associação em atividades culturais e polít icas comuns.  

Associe-se a isso vigorosa universal idade argumentativa na 

just if icação e legit imação dos objet ivos polít icos e de governo, com uma 

f lexibi l idade relativa dos sistemas polít icos e se poderá entrever os 

motivos de subsistência do sistema polít ico pré-revolucionário tanto na 

Inglaterra imediatamente antes da Revolução Gloriosa (circa  1688) quanto 

na França, antes da Revolução Burguesa de 1789. Tais revoluções 

ocorreram em decorrência de uma multipl icidade de motivos, entre os 

quais não são os menores a enorme diferenciação socioeconômica interna 

e as ideologias universalistas. 

Mas, explorem-se, um pouco mais, os antecedentes desse processo. 

Pense-se, por exemplo, ter a burguesia defluido de uma substancial 

modif icação nas relações definidas e estabil izadas durante o medievo 

como bem o demonstra Bloch84 ao af irmar que: 

 L’époque dont nous cherchons à retracer  l ’h is to ire 
profonde ne v it  pas seulement se former les États .  El le v i t  auss i  
se conf irmer ou se const i tuer – vouées encore a b ien des 
v ic iss itudes – les  patr ies.   

 

Já no século IX estava presente o protót ipo do burguês numa 

sociedade surgida a partir do desmoronamento da ordem romana no 

Ocidente85 e depois de uma fase caótica na Europa dos séculos V a VIII – 

                                                 

84 BLOCH, Marc . La societé féodale: les classes et le gouvernement des hommes. 
Par is :  Alb in Michel ,  1949, p. 240. em tradução l ivre :  A época de que buscamos traçar  
a his tór ia  profunda não v iu apenas a formação dos Estados. Viu, também, se  
conf irmarem ou se const i tuírem – votadas ainda a muitas  v ic iss i tudes – as pátr ias.   

85   MARROU, Henr i- I renée.  Histoire de l ’éducation dans l ’Antiquité.  2a. Ed. ,  
Par is :  du Seui l ,  1950, (p. 460 – 461) esc larece: “Le long crépuscule i tal ien a donc 
rejo int  l ’aube précoce qui  s ’eta i t  levé outre-Manche. L ’avenir  de la c iv i l isat ion 
occ identa le a été déterminé par cette conjonct ion :  les Scot i  e t  leurs é lèves ou émules 
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os homens do período agremiaram-se sob a proteção daqueles que 

puderam manter controle sobre a terra, o feudo.  

Na França, os reis merovíngios retr ibuíram serviços de monta com a 

concessão de terras e isso se tornou mais um motivo da feudalização da 

França – fato que se repetiu por quase toda Europa. As invasões de 

visigodos, alanos, borguinhões, francos, lombardos e outros povos 

designados por bárbaros (visto não falarem lat im) trazem consigo novos 

costumes, novas formas de produzir que se afastam daqueles dos povos 

regidos pelo direito romano.  

Entretanto, as invasões muçulmanas particularmente sobre a região 

mediterrânea duram séculos: há intensa troca civi l izatória e cultural e as 

relações entre as regiões não invadidas – aquelas acima de Poitiers 

(vitória de Carlos Martel em 732) e de Constantinopla (717) f icam 

interrompidas pela via do Mediterrâneo (habitual curso comercial) e 

passam a ocorrer através do Reno.  
                                                                                                                                                     

anglo-saxons n ’ont pas été abandonnés à leurs seules forces :  i ls  n ’ont pas eu à 
ré inventer la grammaire, les sc iences, à rédecouvr i r  le grec :  tout ce la, et ,  p lus  
encore, le trésor mervei l leux des c lass iques, i ls  ont pu le recevoir ,  dès que leur  
cur ios i té  et leur matur i té  les  en eût  rendus d ignes, des mains des Méditerranéens. 

Par cette double voie,  les matér iaux de la t radi t ion c lass ique ont pu a insi surv ivre à la 
destruct ion de sa Forme et se voir  réemployés dans la synthése nouvel le  que 
représente la cu l ture médiévale d ’ inspirat ion chrét ienne. Cel le-c i commence à 
esquisser sa Forme or iginale à par t ir  de la  Renaissance caro l ing ienne et  c ’es t b ien de 
la conf luence des apports lombards et insula ires que cette renaissance est sor t ie  :  la  
rencontre, à la cour de Char le-Magne, de l ’Angla is Alcuin et du Lombard Paul Diacre 
(et ,  avec le premier,  les Scot i  C lément,  Joseph, Dungal ,  avec le second, de Pierre de 
Pise, Paul in  d ’Aqui lée) assume à cet  égard la valeur  d ’un symbole.  

De là découle un des tra i ts  dominants de la chrét ieneté médiévale, d isons mieus de 
toute la c iv i l isat ion occidenta le :  s i  or ig inale qu’e l le so it  par son inspirat ion première,  
s i  é trangère qu’e l le se veui l le ou  qu’e l le se juge à l ’espr i t  de l ’humanisme ant ique,  
e l le n ’est pour tant pas radicalement hétérogène à celu i-c i .  E l le ne représente pas,  
dans l ’h is to ire des c iv i l isat ions, un recommencement absolu, un nouveau départ  a 
zéro. El le a été, dès son or ig ine, et  s i  cont inuel lement ,  par la su ite,  a l imentée par ses 
sources ant iques qu’e l le nous apparaît ,  avant tout,  comme une Renaissance.  Ains i  
s ’est nouée, par delá de la coupure barbare, une cer taine cont inui té,  dans la mat ière, 
s inon dans la  forme,  qui fa i t  de l ’homme occ identa l  un hér i t ier  des Class iques.  » 
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A família de Carlos Martel assume, progressivamente, status  de 

realeza e Carlos Magno acaba por organizar, consistentemente, o poder 

dominial ao renunciar a buscar uma central ização e inst ituir a 

vassalagem. O vassalo jurava f idel idade e apoio militar ao soberano e 

cuidava da gestão de seu feudo. O suserano se referir ia ao imperador e 

seria porta-voz de suas ordens a seus vassalos numa cadeia hierárquica e 

mantenedora da ordem.  

Sem poder contar com a importação de mercadorias do Oriente86,  

encerrada em suas próprias condições produtivas – a Europa precisava 

bastar-se e, para tanto, organizar a produção:  no sistema carolíngio – a 

unidade administrativo-dominial tornava-se, também, a unidade 

econômica. Não havia um código legal dominante, exceto as normas 

romanas e as costumeiras derivadas dos costumes germânicos (também 

inf luenciados pela Lex romana) e nórdicos. 

O funcionamento do todo, embora não se identif ique com a soma 

das partes, decorre do funcionamento das partes – cada feudo vivia 

segundo suas condições. Todos,  senhor, colonos, vi lões, servos da gleba 

cuidam da terra de acordo com relações variáveis: vínculos temporários 

(em geral, de uma colheita) ou mais permanentes chegando à obtenção de 

uma porção de terra para cult ivo.  

Paga-se ao senhor o foro (uma quota-parte dos frutos) como 

reconhecimento de seu direito senhorial e/ou em dias de trabalho no 

terreno dominial (a chamada corvéia). Em contrapartida, o foreiro tem 

direito de conduzir seus porcos para que se alimentem com as bolotas de 

carvalho nos bosques senhoriais; pode colher frutos e apascentar seus 

                                                 

O texto deixa de considerar ,  é c laro, que larga par te dos textos  c láss icos chegaram 
aos mediterrâneos por via da Escola de Alexandr ia que,  por  sua vez,  os obteve em 
Istambul,  ant iga Constant inopla, conservados – em sua maior ia – em id iomas do 
Oriente Médio. 

86 -  Essa a causa ef icaz das cruzadas que ocorreram séculos depois – restabelecer a  
rota comercia l  terrestre para o Or iente e a segurança para as caravanas. 
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rebanhos nas pradarias não cult ivadas e, até o século XIV, inclusive 

caçar.  

Para prover a mesa, as funções pastoris, em part icular a do gado 

vacum, eram do feudo e havia um centro artesanal que provia a região 

com seus produtos: carpintaria, tanoaria, forjaria etc. Nessa sociedade 

prepondera o escambo, a moeda tem pouca uti l idade e quando 

necessária, devido à inexistência de mercado em que vender os 

excedentes, advém de empréstimos tomados à Igreja.  

O sistema produtivo leva à subsistência vez que há três ordens com 

funções específ icas e sem oportunidade de acumular: o senhor deve dar 

segurança e proteção às terras que não são completamente suas devido 

às servidões que estabelece sobre elas, tanto por concessões a seus 

vassalos quanto pelas obrigações com seu suserano; os servos precisam 

garantir o sustento de todos e o clero deve instruir e consolar pela 

oração. Por sua função pessoal lhe é devido seu feudo, isto é, o benefício 

que lhe é inerente, desde a terra até o simples sustento. 

Na segunda metade do século X a posição se consolida. São f ixadas 

fronteiras claras com os muçulmanos além do rio Ebro; os húngaros 

contidos no leste e os normandos f ixados no noroeste da França – a 

cristandade, em particular pela estabil ização dos bispados, a atividade 

econômica recupera seu ímpeto e, nesse período, a disseminada 

construção de catedrais atesta a existência de excedentes produtivos 

decorrentes de aperfeiçoamento dos meios de produção, como por 

exemplo, a introdução do arado de ferro.  

Aumenta-se a segurança das estradas e nesse contexto surge a 

f igura do mercador, que transporta preferentemente mercadorias de 

elevado valor agregado (especiarias, tecidos caros, perfumes) e organiza 

grupos que percorrem rotas definidas entre os domínios e comparti lham 

risco, capital e lucros. Essa nova função é a única que não vive dos bens 

que produziu e cuja atividade visa o lucro e, em conseqüência, a troca 

incessante e a moeda.  
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Os períodos de inverno e de degelo fazem com que esses 

mercadores se f ixem em cidades, particularmente naquelas próximas da 

foz de rios ou de entroncamento de estradas para facil i tar seu 

deslocamento contínuo: viajar signif icava realizar mais negócios. Com 

isso, vez que o mau tempo persist ia por meses, novos burgos acabavam 

se formando junto às cidadelas, particularmente as episcopais, vez que se 

procurava construir as catedrais (de cátedra, local em que assist ia a 

cadeira do bispo) em locais de amplo acesso popular.  

Desses burgos fortalecidos a f im de garantir suas mercadorias 

advirá aos comerciantes a designação de burgensis que equivalerá, por 

muito tempo, à de mercator. Esse f lorescimento de novas cidades e 

fortalecimento de antigas fará com que, na Itál ia: Veneza, Milão, Pisa,  

Gênova se tornem grandes centros comerciais. Na França se destacaram, 

ao longo de rios, Paris e Orléans e, no mar, Marselha, Montpell ier,  

Nantes, Bordeaux, Rouen. Grandes feiras como as de Champagne, Lagny, 

Troyes traziam milhares de pessoas de todos os quadrantes da Europa.  

O grande comércio se reorganiza e o sistema produtivo se 

transforma a f im de atender a essa intensif icada demanda numa 

transformação do modo de existência de toda a sociedade. Os processos 

de produção se aperfeiçoam visando original idade, acabamento e preço – 

há uma clientela a construir. No campo: a terra cult ivada crescerá em 

área e no século XIII haverá produção maciça de culturas específ icas: uva 

para vinicultura, l inhaça para tinturaria etc. A especialização se introduz e 

transforma as relações sociais.  

Produtos do Oriente chegam por via marít ima e caravanas 

transportam os produtos da Europa para a Síria, o Egito e o norte da 

África. Letras de câmbio são emitidas e descontadas nos grandes centros 

e o comércio impele um desenvolvimento sem precedentes nesses 

grandes centros comerciais. A população se concentra nos centros 

urbanos e o burguês introduziu uma necessidade específ ica: os servos se 
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f ixavam nas terras de seus senhores, estes precisavam defender seus 

territórios e temiam abandoná-los.  

O burguês comerciante precisava viajar, requeria l iberdade de ir e 

vir e segurança para tanto, além de incentivos para o aporte de 

mercadorias necessárias à produção das cidades. Assim as chamadas 

taxas de barreira, isto é, tributo pela passagem de um domínio a outro e 

recolhido em benefício do senhor do domínio a que se chegava, foram, 

com freqüência cada vez maior, abolidas para determinadas mercadorias 

– por exemplo, o caso da lã e das tinturas, matérias-primas para 

tapeçaria, em Flandres. 

Além disso, um dos primeiros direitos requeridos pelos burgueses 

aos senhores foi o da construção de muros e fortif icações a f im de obter 

segurança na guarda de suas mercadorias; outro foi o do estabelecimento 

de tr ibunais mais ef icazes que os eclesiais e feudais: o tempo se tornava 

mais célere. 

Diversamente do tempo medieval que se refere à eternidade, 

entroniza-se o sentido da história, do instantâneo, do individual que se 

opõe à expectativa do universal, da contingência em lugar da ordem 

pref igurada pela permanência da burocracia de cunho feudal. 

A organização dos interesses gerou a fundação de comunas, 

personalidades coletivas privilegiadas, sob a proteção de suas defensas, 

com autonomia quase total do ponto de vista jurídico, polít ico e 

administrativo. A importância da cidade-sede não era fator para o 

estabelecimento ou não de comunas. Assim, por exemplo, cidades como 

Paris, Orléans e Tours, embora sua importância polít ica e mesmo 

econômica, não constituíram comunas. Outras, como Estrasburgo, Metz, 

Marselha, Toulouse tinham governo consular ou por prefeitos ou 

prebostes e tornaram-se prat icamente independentes.  

Os senhores consentiam e concediam cartas estabelecendo o direito 

de formar comunas devido ao interesse de possuir centros comerciais em 

suas cidades ou os burgueses adquiriam – a dinheiro – essas concessões 
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ou franquias. As cidades eclesiais, como as de Laon, Cambrai, Saint-

Quentin t iveram de obter tais concessões à força vez que os bispos, 

detentores do poder temporal e espir itual,  pareceram acreditar que a 

redução do material implicasse em perda de todo poder – o que de fato 

acabou por, progressivamente, acontecer. 

Isso não impediu, entretanto, que a inf luência da Igreja se 

exercesse sobre essa organização mercantil, mas não capitalista. A 

interdição de empréstimos visando juros (visto que a usura consist ir ia em 

venda do tempo e o tempo a ninguém pertenceria senão a Deus, e, ainda, 

a prata não se deprecia e, em conseqüência, não poderia requerer 

acréscimo quando devolvida) – faziam da atividade comercial a única 

possibil idade de investimento: o capitalista poderia participar de parcela 

dos resultados decorrentes de seu empréstimo a terceiro87.   

Durante todo o século XIII houve um duplo movimento88: os juristas 

descobrindo novos contratos (de seguro, de troca etc.) e a Igreja os 

condenando e aplicando severas penas: excomunhão, privação de 

sepultamento e, no âmbito civi l, rest ituição dos benefícios i l ícitos, 

inval idade do testamento, decretação de incapacidade civil  etc.  

A par disso, havia ainda a questão do justo preço – se o mercador 

deveria receber a paga de seu serviço de intermediação (o st ipendium 

laboris), a doutrina do justo preço buscava precisamente eliminar todos os 

acréscimos para que as mercadorias pudessem ser vendidas pelo seu 

‘valor real ’,  ou seja, aquele que assumiria no escambo, assim, o justo 

                                                 

87  -  BIÉLER, André. O pensamento econômico e social de Calvino. Trad. W aldir  
Carvalho Luz, rev.  Sabat in i Lel l i ,  São Paulo: Presbi ter iana, 1990. Calv ino buscou 
just i f icar os emprést imos a juros e para tanto es tabeleceu uma dist inção entre  
emprést imo de consumo e  de produção. “O pr imeiro, que não é senão um emprést imo 
de ass istência, improdut ivo para o devedor ,  não faz jus a nenhuma remuneração; com 
o segundo, chamado também de emprést imo de apl icação, o devedor ,  acrescentando-
lhe o seu trabalho, va i poder a lcançar novo ganho, donde ser legít imo remunerá- lo. ”  
(p.588)  

88 Confrontar:  ELLUL, Jacques.  1956: p. 134-135. 
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preço a ser imposto pelas autoridades comunais e corporat ivas seria 

aquele compatível com o nível de vida normal à sua ordem. O que se 

objetivava era o bem comum da população e em seu nome se restr ingiam 

os interesses part iculares.  

Essa organização econômica, no dizer de Pirenne89: “Assegurou aos 

burgueses o benefício da vida barata; perseguiu impiedosamente a 

fraude; protegeu o trabalhador contra a concorrência e a exploração; 

regulamentou o trabalho e o salário; cuidou da higiene, organizou a 

aprendizagem, impediu o trabalho da mulher e da criança.”.  

Além disso, como bem aponta Veiga90,  entre os séculos XII e XVIII  

ocorrem “a criação das universidades (corporação de mestres e alunos) e 

a organização e proliferação de colégios como formação de letrados.” O 

que, sem dúvida, além de ref letir o fenômeno de reurbanização européia, 

como se verá adiante, repercute, também, os esforços de organização do 

mercado.  

Hauser91, a respeito dos pródromos do capitalismo, af irmou: ” Im 

Anfang war der Handel” e, de fato, como se mostrará, o comércio foi 

responsável pela entronização de novas formas de organização social e 

se, essa af irmativa (de Hauser e decorrente daquela de Pirenne, bem 

como a posição sustentada por Sweezy92 nessa mesma orientação) é 

correta, também tem razão Braudel93 de dizer que:  

                                                 

89  PIRENNE, Henr i.  Les v il les et les insti tutions urbaines. 2. vo ls. ,  Par is :  Alcan,  
1939,  vo l .  I ,  p .  153. 

90 VEIGA, Cynth ia Greive.  História da Educação.  São Paulo: Át ica, 2007,  p.16. 

91  HAUSER, Henr i.  Les compagnonnages des arts et des mét iers à Di jon au XVII  et  
XVI I I  s iècles, Par is:  Pinard et f i ls ,  1907. 

92  SW EEZY, Paul et  a l l i i .   A t ransição do feudal ismo para o capitalismo :  um 
debate.   5ª.  Ed. ,  Rio de Janeiro:  Paz e Terra, 1977,  p. 39-69. 

93  BRAUDEL, Fernand.  Civi l ização Material ,  Economia e Capital ismo, séculos XV-
XVIII:  vol. I  As Estruturas do Cotidiano:  o possível e o impossível .   Trad. Telma 
Costa, São Paulo:  Mar t ins  Fontes, 1995,  p.  441. 
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 Não há c idade sem div isão obr igatór ia do trabalho e não há 
d ivisão do t rabalho um pouco avançada sem a in tervenção de 
uma cidade. Não há c idade sem mercado e não há mercados 
regionais ou nac ionais sem cidades. <omissis> Enf im, não há 
aber tura ao mundo,  não há trocas à d is tânc ia sem cidades. 

 

Veiga94 pontua que o aparecimento das formas escolares da Idade 

Média esteve visceralmente l igado à reurbanização dos séculos X e XI e 

acrescenta-se que esse processo, como bem o aponta Mumford95 foi 

“lento, pois teve de enfrentar resistência tanto na estrutura como nos 

costumes da cidade medieval”, entretanto, a nova ordem abandonou os 

moldes de segurança e proteção e introduziu o predomínio dos riscos 

calculados. 

Mas, tal ordem ao se instaurar desaloja, pelos menos a meias, a 

anterior e começa a sobrepor às tendências de mitigação da ‘aura sacra 

fames ’  e à busca de um bem-estar coletivo96 a condição individualizante 

burguesa. A busca do lucro, da vantagem, do ‘progresso’ pessoal acabava 

por fazer preponderar o individual sobre o coletivo, mesmo quando a 

vantagem competit iva ocorresse pelo simples fato de trabalhar mais ou 

por relações comerciais mais produtivas.  

Durante o século XIII cambistas de Toscana e Lombardia, entre 

outras, faziam adiantamentos sobre cartas partidas e operações de 

crédito mediante a cobrança de juros. O pagamento de arras estava 

presente em quase todas as feiras e faziam adiantamentos sobre cartas e 

operações de crédito mediante a cobrança de juros. São Boaventura e o 

papa Inocêncio IV já haviam consentido na cobrança de juros (módicos) 

                                                 

94  Op.c i t . ,  p.  16. 

95 MUMFORD, Lewis.   A cidade na História: suas origens,  t ransformações e 
perspect ivas. 2ª. Ed. ,  t rad. Nei l  R. da Si lva,  São Paulo: Mar t ins Fontes/edUSP, 1982,  
p.  446. 

96 -  Confronte-se PIRENNE, Henr i ,  História Econômica e Social da Idade Média. 5ª.  
Ed. ,  São Paulo:  Mestre Jou,  1978,  p .216-217. 
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em operações que ensejassem lucros atendendo ao momento em que 

viviam: o grande comércio necessitava de capitais que só poderiam ser 

obtidos mediante reserva de ganho ao capital ista. 

A part ir de meados do século XIII a expansão burguesa encontra 

dois l imites: o povo e a realeza. Em todas as comunas, os que 

conseguiram acumular capital apossam-se dos cargos mais relevantes, 

aproveitam-se dos recursos comunais e assumem papel nos órgãos de 

aplicação da justiça. As comunas passam a ser palco de conflitos cada 

vez maiores e Flandres, sede do ol igopólio da tecelagem, exigiu no últ imo 

quarto do século XIII que Fil ipe IV, o Belo, t ivesse de intervir, sem êxito, 

em favor dos dominantes e visse sua cavalaria sucumbir diante da 

fortíssima reação dos pequenos tecelões. 

Na sociedade feudal as diferenças sociais decorriam da hierarquia e 

funções, nessa ordem burguesa, def luem da riqueza engendrando poder 

hereditário sobre funções públicas em decorrência de inexistência de 

costumes reguladores e de qualquer contrapart ida de deveres. 

Povo, clero e nobreza se al iam contra os interesses burgueses. 

Estes pretendiam submeter o clero ao pagamento de impostos e, ao 

assumirem funções judicat ivas, desprezavam o tradicional direito de asi lo 

em mosteiros e igrejas.  

Durante o século XIII , em verdade, aumentou consideravelmente o 

número de juristas e as demandas se multiplicavam, com o agravamento 

de poderem ser conduzidas diante dos tribunais eclesiais ou reais. A 

burguesia visando os cargos em tr ibunais e a condução dos próprios 

negócios fazia seus f i lhos acorrerem às escolas de Direito. No 

Languedoc, região ao sul do rio Loire, predominava a inf luência da 

invasão romana e de seu direito escrito e em suas universidades era esse 

direito que se estudava.  

Dessas universidades e de Bolonha, em particular, o cult ivo do 

direito romano (obra de funcionários públicos romanos e mercadores) 

estenderá sua inf luência pela Europa continental, num autêntico prelúdio 
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da Renascença. Como conseqüência acaba por se desenvolver um 

conceito de estado laico e Pierre Dubois pretendeu organizar a Europa 

segundo os moldes romanos e obter para seu rei,  Fel ipe IV, o t ítulo de 

senador de Roma, concedido pelo Papa e pelo qual esse últ imo lhe 

cederia seu poder temporal acabando por demonstrar que o que se 

deseja, de fato, é um estado laico com vistas ao modelo de Roma, uma 

organização polít ica lastreada em razões de Estado e na concentração do 

poder.  

Esse mesmo Pierre Dubois pensou a autoridade como proveniente 

do Direito Romano. É interessante ressaltar, por esse viés, que a 

autoridade deriva de auctoritas,  que advém do verbo augere  

(acrescentar). Esse acrescentar refere-se ao aumento do que foi fundado 

e se conecta com o próprio conceito de civitas. Isto é, a autoridade 

competente aumenta a dimensão da civitas  e reaf irma o projeto da 

fundação conforme inspirado, como o disse Virgíl io, pelo vat icínio de 

Júpiter quanto a Rômulo, por intermédio de Vênus a favor do fugit ivo 

Enéas: 

Nada temas, o dest ino dos teus permanece imutável.  ( . . . )  Depois  
Rômulo, por seu turno, perpetuará a raça,  erguerá os muros de  
Marte e dará seu nome ao povo dos romanos. Não l im i to seu 
poder nem no tempo,  nem no espaço: dei- lhes um impér io sem 
f im. 

 

Erguer os muros, estabelecer a  urbs condicta  conduz à própria idéia 

de  civitas, não uma relação de ordem/obediência, mas a construção do 

projeto, a escolha que aperfeiçoa o desejo, a pertinência à cadeia 

tradicional, ao que se atualiza segundo um projeto. Poder é ação coletiva 

com vistas à concret ização de um projeto colet ivo. A autoridade 

pressupõe hierarquia e o poder a solidariedade. Ou, no dizer de Cícero, 

em seu De Legibus : “cum potestas in populo auctoritas in Senatus sit.”.97  

                                                 

97 “O poder  no povo, a autor idade no Senado”  ( tradução l ivre) . 
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É no espaço público (civitas),  local por excelência do agir,  que se 

encontra a l iberdade. É na busca da realização dos projetos da cultura 

que se encontra a igualdade e no comparti lhamento da realização do 

projetado que se estabelece a fraternidade. Apenas na decisão 

comparti lhada, com vistas aos f ins comuns, se estabelece a 

solidariedade, condição para uma vida social plena. Por essa razão, no 

modelo de Dubois, o Direito Romano exigir ia condições de cidadania que 

permitissem o exercício do Direito pela plebe, pela maioria que não 

poderia desejar o mal da cidade, sem causar seu próprio mal. Por essa 

razão, segundo Dubois, o rei será imperador em seu reino e terá, só e 

exclusivamente, o direito de fazer leis de alcance geral sem o prévio 

consentimento de qualquer de seus vassalos.  

A just iça se torna, por função da escolaridade crescente dos 

quadros de funcionários, função de especial istas apaixonados pelo 

modelo romano em decorrência dos ‘curricula’ adotados nas grandes 

escolas de Direito na época. Basta notar que durante a Idade Média o 

ensino do direito está, como de resto em etapas anteriores e posteriores 

da História, l igado de modo íntimo à polít ica e à gestão pública. A 

dist inção entre polít ica e administração pública começa a se estabelecer 

apenas no século XVIII, principalmente nos escritos do marquês de 

Condorcet98 e naqueles do Barão de Montesquieu99.  

Como ressaltam Tigar & Levy100, a vida na Europa ocidental, no 

século XI, transcorria à sombra da Igreja que, além de tudo, exercia 

                                                 

98 CARITAT, Jean Anto ine Nicolas de: Marquis de Condorcet.  Sur les Élections et  
autres textes, Corpus des Oeuvres de Phi losophie en Langue Française, Par is:  
Fayard, 1985 – Texto or ig inal  produzido em 1782. 

99 MONTESQUIEU, Char les Secondat de.  De l’esprit  des lois. 2 vols.,  édit ion établ ie  
par Laurent Vers ini ,  Par is:  Édi t ions Gal l imard, 1995. Texto or iginal produzido em 
1758. 

100  T IGAR, Michael E. & LEVY, Madele ine R.  O Direito e a ascensão do capital ismo.  
t rad.  Ruy Jungmann, Rio de Janeiro: Zahar ,  1978, p.  111 e ss. 
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virtual monopólio da educação superior e afetou sobremodo o 

desenvolvimento da burguesia ao proteger os mercadores it inerantes 

considerando-os como se fossem peregrinos; ao aplicar grandes recursos 

ao estudo do Direito Romano, em particular pela releitura e interpretação 

das Institutas e o Corpus Juris Civi l is  de Justiniano (redigidos em 

Constantinopla entre 528 e 535) e recuperadas no período, bem como da 

Lex Mercatoria  – tornando-os de uso freqüente no deslinde das l ides 

burguesas; ao part icipar das discussões sobre a moralidade do comércio 

e do crédito como já se apontou acima e, enf im e principalmente, ao 

desenvolver um sistema de cortes de justiça e r itos processuais. 

No f im do século XI, a escola de Bolonha (universidade no século 

XIII), embora inst ituída como associação de alunos e professores,  

desenvolveu-se sob essa ambiência eclesial e tornou-se o centro do 

ensino do Direito e durante o século XII ‘exportou’ o ensino do direito 

romano para a França, inicialmente para Montpell ier e Paris, depois nos 

séculos XII e XIV para Orléans e Toulouse e Oxford na Inglaterra e a 

seguir toda a Europa.  

Interessante ressaltar que o método da glosa, isto é, a comparação 

entre o latim erudito do medievo com a forma latina do Corpus e das 

Institutas ensejava a possibil idade de se aprender o Direito como se fosse 

uma forma arcaica da língua, bem como uma introdução à cultura romana 

por via de Constantinopla. Aprendia-se, portanto, não um direito a ser 

aplicado, mas os conceitos implícitos e o jurista formado por esse método 

de ensino poderiam tornar-se, como de fato muitos se tornaram (pensa-se 

aqui no próprio Pierre Dubois), redatores ou comentadores de todas as 

fontes jurídicas: costumes, estatutos urbanos, legislação papalina e de 

todos os demais príncipes. 

Encontrando, o especial ista em leis,aceitação em toda parte como o 

letrado por excelência: temido, respeitado e desejado – poderia, a partir 

da estrutura do Direito Romano ensinado (ou, mais propriamente, 

aprendido) produzir a legislação necessária para qualquer potentado.  
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Assim, por exemplo, Felipe Augusto, de França, após vencer João 

Sem Terra e seu aliado, o Imperador do Sacro Império Romano-

Germânico Oto IV, em 1214 na batalha de Bouvines, requereu ao Papa a 

proibição do ensino do direito romano em Paris. Esse pedido de 1219 

deveu-se ao fato de que Felipe Augusto não queria que se comentassem 

textos de Direito romano que ensinavam a obediência ao imperador 

romano (de quem o imperador germânico se dizia herdeiro). O Papa 

atendeu ao pedido, embora não ignorasse que o solicitante se tornaria o 

mais feroz inimigo do papado. Apenas em 1669, sob Luis XIV, retomou-se 

o ensino do Direito em Paris. 

Pouco após essa interdição, no entanto, desenvolveu-se um forte 

pólo de ensino jurídico em Orléans (em Saint Benoit sur Loire) e que 

acabou por servir de base à polít ica dos reis de França, em particular 

para Felipe, o Belo. Mais precisamente, com a f ixação da sede papal em 

Avignon, a Universidade de Orléans tornou-se uma ‘escola de formação 

de administradores’ provendo de juristas tanto a monarquia, aos grandes 

comerciantes quanto o próprio papado. 

E, tendo em vista a importância crescente da formação jurídica para 

efeito de preenchimento de quadros da administração pública (bail ios, 

prebostes, juízes e assemelhados), já na Baixa Idade Média, surgiu, 

ainda, a questão do Direito Público. Os juristas medievais haviam 

encontrado essa noção nas Inst itutas  de Justiniano que opunha o direito 

público ao privado. Este últ imo era composto pelo Direito Civi l que 

compunha não uma parte do direito privado como hoje, mas o conjunto do 

direito da civitas, isto é, das regras de convívio nos impérios romanos de 

Ocidente e Oriente.  

De fato, nem os juristas romanos, nem os da Idade Média atribuíram 

grande importância ao direito público. Os romanos incluíam nessa 

categoria os assuntos relat ivos aos sacerdotes, à piedade quanto aos 

deuses, e disposições relativas às magistraturas. Já os juristas da Idade 

Média desinteressavam-se do Direito Público por duas razões principais:  
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o direito canônico desenvolvido pelo decreto escrito pelo professor da 

escola de Bolonha, Graciano101 (Concordia Discordantium Canonum de 

1140), disciplina intermediária entre a Teologia e o Direito, deslocava 

todas as questões relat ivas a sacerdotes e a piedade para sua esfera – 

reduzindo ainda mais o âmbito do Direito Público.  

Ademais, restava a questão das magistraturas que, em Roma, eram 

muito dist intas das decorrentes da organização feudal. Assim era melhor 

uma formação nos dois direitos (utriusque juris : direito privado e 

canônico) para maior facil idade do exercício das funções públicas. 

Durante esse período e como ref lexo da longa e expressiva 

dominação eclesial no medievo, a universal idade do Papa, segundo a 

tradição catól ica e São Gregório Magno (540-604) era precipuamente 

rel igiosa, contudo, no século XIII, a ação do papado adquire todo seu 

vigor e possui fortes característ icas polít icas e seculares, As leis editadas 

pelas fontes rel igiosas tornam-se objetivamente exigíveis para todos os 

cristãos.  Essa tendência se torna cada vez mais presente e a partir do 

papa Gregório VII,  os canonistas atr ibuem poder absoluto ao papado na 

esfera temporal (quem pode o mais: reger o espírito – poderá dominar o 

corpóreo) com amplo domínio sobre os potentados e sobre os cargos e 

benefícios da Igreja.  

O Papa Bonifácio VIII (1235 – 1303) será o últ imo a tentar o 

exercício desse poder absoluto. Formado na tradição canônica publicou 

88 canônes jurídicos que compõem o Regulae iuris  (1298) que aparece ao 

f im do Liber Sextus , publicado, atualmente, como um dos cinco Decretales 

no  Corpus Iuris Canonici . A sua ingente tentativa de interferir em todos os 

assuntos profanos levou-o a col idir com muitos interesses como os da 

família Colona, com o Imperador Alberto I da Germania, com Dante 

Aleghieri que escreve De Monarchia  para contender com o pensamento 

                                                 

101  T IGAR, Michael E. & LEVY, Madele ine R. ,  op.  c i t . ,  p .  114. 
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do Bonifácio VIII e, em particular, com Felipe IV, o Belo de França. Dessa 

disputa em que se confrontavam a concepção medieval da supremacia do 

Papa e a autonomia do estado nacional (então em formação), sem 

esquecer o averroismo e o escotismo  que levaram à discussão da 

preponderância da fé sobre a ciência e da revelação sobre a razão. 

Além disso, em disputa por territórios como a Aquitânia, Gasconha, 

Flandres e outras regiões sob a suserania da coroa francesa, mas sob a 

administração inglesa, os dois reis impuseram tributação sobre as terras 

do clero a f im de ampliar acesso a recursos. Bonifácio VIII  reagindo à 

insatisfação clerical editou, em 1296, com a Bula Clericis laicos proibiu a 

taxação dos bens eclesiást icos, vez que apanágio do Papa por força do IV 

Concíl io de Latrão (de 1215), que isentava a Igreja, como de resto ainda 

hoje, de pagar imposto às autoridades seculares, exceto em casos 

específ icos e, ainda, com a autorização da Santa Sé. 

Eduardo I de Inglaterra sujeitou-se à Bula, mas Fil ipe, IV proibiu a 

exportação de ouro, prata, cavalos e armas de que o Papa precisava para 

a Cruzada; ademais expulsou os estrangeiros at ingindo aos legados 

pontif ícios, responsáveis pela coleta papal. 

Bonifácio VIII, confrontado por tais decretos do rei da França, 

declarou que as obrigações vassalares do clero para com o rei não 

perimiam por força da Clericis laicos ; permitiu doações espontâneas ao 

rei,  mesmo que provocadas por um “amável convite real” e, ainda 

reconheceu casos de urgência em que, por critério real os clérigos 

poderiam contribuir para o poder civi l, sem recorrer à Santa Sé. 

Fi l ipe rebateu a medida papal, proibindo a saída de ouro e prata da 

França. E a querela entre o Papa Bonifácio VIII e o Rei Fi l ipe IV no f inal 

do século XIII  sai do âmbito dos impostos para alcançar a negação do 
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primado pontif ício sobre a realeza como o fará, de forma explícita, 

Marsíl io de Pádua102. 

Bonifácio VIII editou, em 1302, a Unam Sanctam V baseada (embora 

não f iel) no opúsculo Contra errores graecorum c. 32 de Santo Tomás de 

Aquino, af irmando toda a autoridade que lhe teria sido dada por Deus e 

reservando aos reis apenas um poder de execução, além de declarar ser 

submissão ao Sumo Pontíf ice indispensável à salvação de qualquer 

criatura. 

Diante das ameaças de excomunhão e tentativas de enfraquecer a 

França, Fil ipe, o Belo, reage com dureza e envia um grupo armado, 

l iderado pelo chanceler e professor de direito romano Guillaume de 

Nogaret para prender o Papa, que se encontrava em Agnani.  

Após essa circunstância desairosa, ocorrem em pouco mais de um 

mês a morte de Bonifácio VIII, sendo eleito sucessor Bento XI que, após 

um breve pontif icado é sucedido por um francês que adotará o nome de 

Clemente V. O rei Fi l ipe consegue transferir a sede papal para Avignon, 

que al i permanecerá por setenta anos. 

Ademais, o mesmo Felipe IV, o Belo, proibiu o exercício da 

magistratura aos clérigos a f im de evitar que direitos de asilo e 

indulgência excessiva inf luíssem nas decisões.103 A evolução dessas 

                                                 

102 MARSILIUS DE PADUA. Marsi l ius von Padua: Defensor pacis .  ed itor :Richard  
Scholz.  Hannover :  Hahnsche Buchhandlung, 1932-1933. (Fontes iur isgermanic i 
ant ique in usum scholarum ex Monument is  Germaniae His tor ic is  separat im edit i ) .  

 

103 Sob o domínio de Fel ipe IV,  como se v iu,   passa a sede pont i f ica l a Avignon em 
1308 e lá permanecerá até 1377, época conhec ida, na l i teratura ec les ia l,  como 
‘cat t iv i tá  babi lonese’ ,  período em que se reduz a produção normat iva da Igreja 
sedimentada por  vár ios decretos s is temat izados, a part ir  do obra de Grac iano, por  
Berengár io Fredol i ,  Gugl ie lmo Mandagot e Riccardo Petroni sob Bonifácio VII I ,  que 
promulgou o resultado desse labor,  em 1298, por v ia de bula pont i f íc ia (Sacrosantae 
Romanae Ecclesiae)  e que f icou conhec ida como Liber Sextus  por conseqüênc ia de  
seguir  aos c inco l ivros das Decretales Gregori i  IX .  Em 1317,  pela bula Quoniam 
nulla,  fo i  publ icada a s is tematização Clementinae  e a part ir  de então pouco se 
produziu e o Corpus Iuris Canonici  publ icado em 1918 pode ser vis to, a inda hoje,  
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intervenções levou, no século XVI, à proibição de que o senhor julgasse 

seus súditos e atr ibuiu ao Parlamento a plena soberania. Para efeito da 

apropriação do Direito Romano, o Corpus Juris Civil is  de Just iniano servia 

de base conceitual consistente e o Direito Canônico dele se embebeu com 

as adaptações necessárias.  

Phil ippe de Beaumanoir, bail io da coroa francesa em Beauvais, a 

contrario sensu , buscou estabelecer um estudo sistemático do direito 

consuetudinário de sua região numa obra que buscou af irmar o poder da 

realeza no interesse dos comerciantes: Les Coutumes des Beauvisins .  

Aparentemente teria estudado na Universidade de Paris, fundada em 1200 

sob privi légio real mediante carta de autonomia que permitia fossem 

conferidos graus viabi l izadores do exercício de uma prof issão, tal como 

acontece contemporaneamente em algumas modalidades, outras exigiam, 

ainda, o vínculo a corporações de ofício. 

De toda sorte, a laicização do ensino em andamento ref letia os 

interesses burgueses e viabil izava a discussão de posturas eclesiást icas. 

Conflitos como a verdadeira guerra contra os albigenses movida por 

Felipe Augusto de França provocaram a morte de mais de cinqüenta mil 

pessoas em Béziers, nas vizinhanças de Marselha e na campanha de 

1226 acabou lhe valendo a anexação do condado de Toulouse e o acesso 

ao Mediterrâneo. 

Nesse mesmo período, muitos governos municipais do norte da 

França haviam caído nas mãos de burgueses abastados e conflitos 

surgiram com as camadas despossuídas pelo fato da concentração de 

poder e preponderância dos interesses privados na gestão da coisa 

pública. O poder real acabou por absorver, mediante intervenção, os 

                                                                                                                                                     

como resultante e pr inc ipal  fonte de todo labor  dos jur is tas ec les ia is.  (Conf .  
CALASSO, Francesco.  Medioevo nel dir it to: le font i .  Milano: Giuf f rè,1954 e ERDÖ, 
Péter .  Storia della Scienza del Dirit to canonico – uma introduzione. Roma: 
Pont i f ic ia Univers ità Gregor iana, 1999.) 



80 

 

governos urbanos e o status
104 de burguês passou a ser conferido pelo 

monarca. Conflitos sucessivos eclodiram por efeito desse processo de 

concentração e se ref letiram mesmo nas universidades. O estudo do 

direito civi l, part icularmente em Bolonha e em seu ramo francês de 

Montpell ier, servia como elemento consolidador do poder real central. 

Como decorrência, a realeza contratava os advogados para 

preenchimento de seus quadros administrativos. Esse parece ter sido,  

entre muitos análogos, o caso de Beaumanoir que foi bai l io, função 

administrativo-judicativa que zelava pela administração pública, de justiça 

e de impostos, mediante paga em dinheiro e com rodízio jurisdicional de 

três anos a f im de evitar a consti tuição de laços com a comunidade sobre 

a qual exerciam o poder delegado pelo rei. Foram, certamente, os agentes 

mais ef icazes na ampliação do poder real em detrimento daqueles dos 

clérigos e dos senhores feudais.  

 

Beaumanoir, por exemplo, af irmou que toda jurisdição leiga da 

França cabia ao rei como senhor feudal supremo e, em conseqüência, 

ninguém poderia recusar convocação para comparecer diante do 

Parlamento em Paris que julgava segundo o direito consuetudinário se 

não exist issem regras escritas a respeito ou prévio julgamento com 

decisão contrária ao costumeiro.  

Escreveu Beaumanoir uma paráfrase do epigrama de Ulpiano sobre 

os poderes dos imperadores romanos, ao declarar uma norma que dizia 

serem os reis soberanos sobre todos e depositários da guarda do reino e 

do direito de elaborarem leis a serem obedecidas por todos. Avançou 

ainda sobre os poderes judicat ivos eclesiásticos, embora reconhecendo a 

existência de duas jurisdições concorrentes e complementares: a secular 

                                                 

104 Uma noção tradic ional de status  af irma que representa a pos ição num determinado 
padrão e que papel  é o aspecto d inâmico do status . O s tatus que qualquer ind ivíduo 
s ignif ica é a soma tota l dos s tatus que ocupar .  Ver LINTON, Ralph. The study of  
man. New York : Appleton Century,  1936, em part icu lar ,  cap.  VI I I . 
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e a eclesiástica – a primeira votada a questões temporais e a segunda 

àquelas do espírito, que compreendiam, segundo ele, a heresia, donativos 

à Igreja, ações de religiosos, manutenção de lugares sagrados, 

testamentos, bastardia, viúvas e órfãos, dízimos e feit içaria.  

Entretanto, o Parlamento sempre se poderia pronunciar sobre a 

competência das cortes eclesiais e l imitar, justif icadamente, seu âmbito 

jurisdicional. Some-se a isso o fato de a execução das decisões depender 

de prestação real e poder-se-á compreender quanto de poder somou-se à 

realeza. É interessante ressaltar,  ainda, que Beaumanoir percebeu 

claramente a ascensão do poder da burguesia e buscou limitá-lo por via 

do direito ao af irmar que o status de ‘bonne vi l le ’ e o de ‘bourgeois’ eram 

decorrentes de carta régia de autonomia e não das estatuições de seus 

fundadores. A constituição da ‘persona f icta’,  como o disse Inocêncio IV 

em 1243, dependia de ato do rei.105  

Fenômenos análogos, respeitadas as diferenças decorrentes da 

centralização por força da conquista normanda, se repetiam nos domínios 

ingleses. Os normandos haviam inst i tuído as vil ls,  no século XIII, como 

unidades de gestão comunal agrária e as primeiras cidades foram vil ls de 

maior porte que recebiam cartas de autonomia e se tornavam boroughs ou 

burgos, o lugar dos burgueses. No interior dos burgos havia uma cascata 

de cobranças decorrentes de exigência de diferentes suseranos e dos 

impostos do rei – aos burgueses isso era oneroso e desinteressante e, 

mediante pacto com a realeza, passou esta últ ima a central izar os 

pagamentos em detrimento da pequena nobreza.  

                                                 

105 Para efe i to de fundamentação do que se d isse veja-se TIGAR, Michael E.;  LEVY,  
Madele ine R. O direito e a ascensão do capitalismo .  Trad.  Ruy Jungmann, Rio de 
Janeiro: Zahar ,  1978,  p. 128-140; ELLUL, Jacques.  Histoire des Institutions ,  Par is:  
P.U.F. ,  1956,  t .  I I ,  p.  158-200.  GETTELL,  Raymond G. História de las Ideas 
Polít icas. Trad.  Teodoro González Garc ía.  Barcelona/Buenos Aires: Labor ,  1930, p.  
148-235. Cumpre ressaltar ,  a inda, que polí t icas análogas são a inda v igentes para a  
const i tu ição de novas c idades. 
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A corporação adquiria identidade e tornava-se entidade gestora e 

lançava-se sobre as terras devolutas, próprias e comuns com ânimo de 

dona e sobre elas estabelecia renda, alugueres e, em particular, cercas e 

muros. A união entre a realeza e os burgueses faci l i tou a concentração de 

poder e enfraqueceu a nobreza feudal assinalando o f im de um modo de 

produção.  

A cobrança de tributo sobre o comércio e a criminalização das 

conjurat iones  (movimentos comunitários colet ivos), vistas como traição ao 

rei, são outros elementos constantes do novo signif icado da propriedade e 

da estruturação do poder. A volta ao campo dos burgueses enriquecidos 

representava, por outra parte, reminiscências da ordem feudal e da 

legit imidade associada à riqueza dominial, vez que o acesso à nobreza 

passava por esses requisitos.  

Como desenvolvimento decorrente do sistema produtivo, a noção de 

propriedade sofre intensa transformação, desde a constatação de que 

durante muito tempo todos os processos referentes ao domínio do solo e 

dos rendimentos deles provenientes t inham por objeto a posse legit imada 

pela tradição e nunca sobre a propriedade, vez que na Idade Média há 

vários detentores de direitos sobre a terra: o servo que sabe não ser 

dono, mas que poderá transmit i- la a seus descendentes; o senhor que 

possui a terra por concessão de um suserano a quem deve vassalagem, 

além de toda uma cadeia de obrigações a seus foreiros que, além da terra 

que cult ivam, têm direitos especiais sobre suas pradarias, bosques e 

reservatórios naturais de água (r ios, córregos, lagos etc.). A terra tem 

vários interessados que sobre ela possuem direitos costumeiros estáveis. 

Tal condição era insustentável diante da nova ordem da economia: o 

burguês precisa ter algo como seu, precisava poder alienar e dispor 

desde que tenha pagado. Esse modo de ver se coadunava bem com a 

definição de propriedade do Direito Romano: jus utendi et abutendi  (o 

direito de usar e abusar). Assim como o salário substituiu 

progressivamente o regime da troca de serviços e bens, a terra passa de 
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conjunto de direitos e obrigações para um valor transacionável e 

conversível em numerário.  

A grande transformação burguesa se punha em marcha: tudo,  

mesmo reparações por danos morais, pode se converter em moeda. 

Contribuíram para tanto as grandes transferências de terra ocorridas de 

f ins do século XIII ao início do XIV com a burguesia adquirindo as 

propriedades dos nobres empobrecidos ou desaparecidos por força das 

Cruzadas e fazendo com que os lavradores enriqueçam, pela exploração 

de seu trabalho, a essa burguesia rural. Com isso, a terra terá seu valor 

progressivamente aumentado e a moeda perderá muito seu valor frente a 

ela durante o século XVI.  

Nesse período surgirá a f igura do administrador fundiário que, além 

de obter o lucro desejado pelos proprietários, buscará enriquecer-se à 

custa do trabalho dos rendeiros. Outro fator relevante, a queda de 

Constantinopla em 1453 porá f im ao intenso comércio com o Oriente 

próximo, monopolizado pelos mercadores ital ianos e fará com que os 

mercados internos dos países europeus se fortaleçam. A par disso, com 

fulcro no Direito Romano, uma ordem jurídica se desenvolveu a part ir de 

1500 dando sustentação ao desenvolvimento da burguesia que, além do 

comércio, passava a coordenar e sistematizar a produção artesanal por 

via das manufaturas.  

De uma posição exterior ao sistema produtivo, o mercador comprava 

do produtor e as conduzia ao local em que poderia obter o melhor lucro, 

passa este para o interior do sistema investindo e coordenando as tarefas 

necessárias à produção da mercadoria, prat icamente dando f im ao poder 

das guildas e das corporações de ofício.  

Nessas últ imas, que substituíram o exercício da prof issão l ivre 

regulamentada por uma estruturação formativa, para se alcançar o status  

de mestre havia um ciclo requerido: ingressava-se como aprendiz e nesse 

estado se permanecia por três a cinco anos segundo um contrato (feito 

por tabelião durante o século XVI) até se produzir a obra-prima, prova em 
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que o aprendiz mostrava sua habil idade e se atingia, então, o status de 

companheiro, mediante o pagamento de determinada quantia pelo acesso 

à atividade prof issional e, então, quando pudesse, passaria à condição de 

mestre trabalhando por sua própria conta, tendo acesso aos cargos 

judicat ivos da corporação. Se, em tese, alcançar a posição de mestre 

seria facultado a todos, as exigências cada vez maiores para a 

qualif icação pela obra-prima acabam fazendo desse status uma posição 

hereditária e os companheiros se tornam simples assalariados a serviço 

dos mestres. Nesse período adquire força uma inst ituição claramente 

burguesa: o Estado, mas um Estado que também se faz comerciante.  

Na França de Carlos VII a Luís XI - se os burgueses se vinculam à 

monarquia, esta, por sua vez, corresponde:  Carlos VII reduziu impostos 

portuários ao longo do Sena, do Loire e do Oise facil i tando o comércio 

exterior e dando competit ividade de preço aos produtos, inclusive pelo 

apoio aos centros de tecelagem de Burges, pela concil iação dos 

interesses de mercadores de Paris e Rouen.  

Seu f i lho Luís XI aprofundou essas intervenções melhorando as vias 

f luviais, reduzindo a tarifação do Ródano, celebrando tratados para a 

exportação do vinho de Bordeaux para a Inglaterra, pela produção de 

seda em Tours. Pode-se af irmar, sem muito exagero, que o poder central 

tornou-se mercantil  e aburguesou-se, tendência esta que durante o século 

XVI se intensif icará e se fará clara sob a administração mercanti l ista de 

Colbert. 

A atividade registral se desenvolve e no século XVII há um enorme 

labor de transferência e consolidação de direitos dominiais por força de 

registros. No século XVIII os f isiocratas teorizam sobre tais tendências e 

as encorajam, embora as queixas dos camponeses, verdadeiros operários 

agrícolas, estejam enfeixadas nas representações das cortes ao rei. A 
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própria noção de propriedade, como se apontou, acaba por transformar-

se. Clough & Moodie,106 por exemplo, assim se expressam: 

Durante o per íodo feudal ,  quando a terra era a base da r iqueza e 
da organização soc ia l,  a propr iedade pr ivada do solo estava 
condic ionada por uma sér ie complexa de múlt iplas obr igações e 
d ire i tos . A le i  e o costume, bem como a necess idade econômica,  
est ipulavam que o senhor de uma fazenda não podia desalojar  
seus campes inos da terra, porque esses gozavam dire itos  
reconhecidos para usá- la,  a inda que não fossem seus 
propr ietár ios. Até o século XVII I  e a inda antes na Inglaterra, os 
jur is tas e teór icos polí t icos rechaçaram, em termos gera is,  essas 
doutr inas a legando que a propr iedade pr ivada não poder ia ex ist ir  
cabalmente enquanto est ivesse submersa pelas múl t ip las  
obr igações dos tempos feudais .  Por outro lado,  af irmavam, a 
propr iedade dever ia ser interpretada como um dire i to bás ico do 
homem, um dire i to que implicava a ex istênc ia de um determinado 
propr ietár io que poder ia possuir  e usar seu bem, t irar  proveito,  
dentro dos l im ites est ipulados e d ispor  dele segundo seus 
própr ios desejos e a quem não era possível pr ivar  de sua 
propr iedade sem ‘a devida proteção da lei ’ .   

 

E essa posição se difundiu com o retorno ao estudo do direito 

romano e, o Código de Napoleão, no século XIX, irá aproximá-la ainda 

mais daquela romana. A própria Declaração dos Direitos do Homem 

acolheu, no século XVIII, o direito de propriedade como ‘direito inviolável 

e sagrado’,  consubstanciando o entendimento burguês das relações 

interpessoais nesse mundo novo.  

Os direitos de propriedade rural romanizaram-se e progressivamente 

as inst ituições feudais, como direito de respigar (recolha das espigas 

após a primeira ceifa) foram desaparecendo, bem como as pastagens 

livres e o direito de uso das terras baldias. A propriedade rural se 

instrumentaliza para tornar-se produtora de valor pela exploração do 

trabalho campesino. Não por acaso, na cena 2, ato I, de A Tempestade ,107 

Shakespeare, por via de Gonzalo, diz: 

                                                 

106 CLOUGH, Sheppard B. & MOODIE, Carol Gayle. História Económica de Europa .  
Trad.  Eduardo Gol igorsky. Buenos Aires:  Paidós, 1968. p.  57-58 

107 Não, na repúbl ica far ia tudo pelos contrár ios, /Não admit ir ia qualquer espéc ie de  
comércio, /De magis trados nem mesmo o nome;/O a lfabeto não ser ia 
conhec ido; /nenhum trabalho/Ou pobreza ou r iqueza;Contratos , sucessões, questões 
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I ’ the commonweal th,  I  would by  contrar ies 

Execute al l  th ings: for  no k ind of t raf f ic  

Would I  admit ,  no name of  magistrate; 

Letters  should not be know; no uses of serv ice, 

Of r iches, or  of  pover ty;  no contrac ts;  

Success ions;  bound of  land, t i l th,  v ineyard, none: 

No use of meta l;  corn,  or  wine, or  o i l :  

No occupat ion; a l l  men id le,  a l l ;  

And women too; but  innocent  and pure: 

No sovereignity .  
 

Paralelamente, sob o ponto de vista do comércio e da indústria, a 

manufatura de tecidos submete-se ao império dos intermediários, os 

comerciantes enriquecidos, que progressivamente se assenhoram da 

produção e dos meios produtivos. Essa concentração industrial nascente 

merecerá fortes reações dos tecelãos e corporações de ofício, vez que os 

ganhos serão cada vez menores e o lucro será cada vez maior para os 

intermediários ou f inancistas.  

No século XIV, além da Guerra dos Cem Anos que interrompera as 

comunicações de larga parte da Europa Ocidental, revoltas como a da 

Jacquerie (1358), na França, a de Florença (1348-1350), além da fome 

episódica e da peste negra (séculos XIV e XV), todos esses fatores 

contribuem para certo tumulto e desorganização da vida comunitária 

assinalando a passagem para a cidade, para um modelo de vida em que 

                                                                                                                                                     

de terra;  lavoura;/Vinhedos – nada. /Nenhum uso para o metal,  t r igo ou v inho ou 
ó leo: /Nenhuma ocupação. Todos os homens oc iosos,  todos./As mulheres,  também, 
mas puras e inocentes: Nenhuma soberania.”  ( t radução l ivre)  

O tom da fala é de pura ironia,  nas c ircunstânc ias da cena,  mas os tópicos de 
preocupação cot id iana, nessa peça que os espec ial is tas  sugerem tenha s ido escr i ta  
entre 1611-1612, apresentam os problemas mais comuns da c iv i l ização inglesa no 
per íodo.   
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cresce o controle e a central ização das atividades de controle. El lul108 

assim apresenta esse momento: 

Le capi ta l isme: Le XVe. Sièc le voit  paraî tre une structure 
capi ta l is te de l ’économie. Par lá,  i l  faut entendre tro is fa i ts  :  une 
technique, ensemble de procédés pour met tre en oeuvre et fai re 
f ruct i f ier  systémat iquement le  capita l monéta ire ou mécanique; un 
régime jur id ique :  un ensemble d ’ ins t i tut ions impl iquant  
l ’appropr iat ion et l ’explo i ta t ion pr ivées de ces capitaux; un état  
d ’espr i t ,  qui  s ’or ient  dans cet te d irect ion,  et  qui se fonde sur le  
pr imat d ’argent .  Bien entendu ces tro is fa i ts  ne sont pas encore 
p le inement développés au XIVe. Siècle, mais toute l ’or ientat ion 
de l ’économie est  dans cette d irect ion. 

 

Essa, efetivamente, a marca do tempo: a nobreza fundiária se esvai 

e se instaura o primado da moeda, bastando lembrar que o mercador 

banqueiro de f inais do século XIV movimenta valores que já o tornam o 

protótipo do capitalista. Cumpre ressaltar, entretanto, que a presença de 

capital istas não implica a existência de economia capitalista que, de fato, 

só começa a se estabelecer na França sob Luís XI e na Itália com a 

atividade bancária de Florença, em particular. Um marco relevante nesse 

sentido é a possibi l idade de planejar e orçamentar por via da difusão de 

técnica descoberta por Luca Pacciol i: a contabil idade de part idas 

dobradas109 que se difunde pelo século XV e se torna a base de ampla 

expansão do crédito.  

                                                 

108 “O capita l ismo: No século XV surg iu uma estrutura capi tal is ta da economia. Por  
isso se devem entender três fatos : uma técnica: conjunto de procedimentos para por  
em ação e fazer f rut i f icar s istemat icamente o capi tal  monetár io ou de máquinas; um 
regime jur íd ico: um conjunto de ins t i tu ições impl icando a apropr iação e a exploração 
pr ivadas de ta is capita is;  um estado de espír i to que se or ienta nessa d ireção e que se 
funda sobre o pr imado do dinheiro. Entendam-se esses três fatos não estão 
p lenamente desenvolv idos no século XIV,  mas toda or ientação da economia está 
nessa d ireção. 

109 Para outra aspecção,  TIGAR & LEVY: “Tampouco podemos dar crédi to à opin ião de 
que o d ire i to evolu iu numa progressão ‘natura l ’ ,  com base no comérc io e 
representando essencialmente a redescober ta de esquec idos conceitos. Ser ia 
convenientemente etnocêntr ico adotar esse ponto de v ista,  pois transformar ia em 
invenção oc identa l  a  c iv i l ização comercial  que se desenvolveu a par t ir  do século X. O 
mito da supremacia ocidenta l,  no entanto, ca i por terra quando lemos as crônicas das 
Cruzadas. Os que v ia jaram pelo Or iente descobr iram uma civ i l ização – na verdade,  
c iv i l izações – muito mais adiantada que a nossa. Descobr iram a c iênc ia árabe,  
inc lu indo a cultura médica. Conheceram e sabemos que o trouxeram para o Oc idente, 
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A realeza necessita de dinheiro para cumprir compromissos 

internacionais e realizar invest imento interno, o papado necessita manter 

sua corte e seus compromissos com os bispados e os ‘capital istas’ do 

período necessitam proteção para suas caravanas e para a cobrança de 

seus empréstimos – assim relações estreitas se formam entre essas 

fontes de poder e a exigência, por parte dos mercadores enriquecidos, de 

instrumentos legais ef icazes substitui os antigos ideais de just iça.  

As corporações de ofício e a pequena burguesia associada a ela 

perdem muito de seu poder, que passa às mãos desses empreendedores, 

embora tenha se desenvolvido, no período, legislação minuciosa 

regulamentando os atos de comércio. As cidades lutam entre si pela 

manutenção de sua part icipação no mercado; os corpos de ofício também. 

Os grandes empreendedores buscam escapar desses problemas 

adquirindo privi légios reais para a produção ou se dir igindo para regiões 

campestres a f im de estabelecer suas empresas e proteger-se da 

legislação urbana sobre a mão de obra.  

A igreja – conforme já se apontou – se em seus altos escalões 

comparticipa do processo de central ização e acumulação do capital, por 

outra parte condena em sua doutrina o empréstimo a juros e as manobras 

f inanceiras, tendo – em verdade – de recorrer a aportes de banqueiros 

para o andamento de seus projetos e a manutenção de sua corte, atua 

não apenas por ideologia, mas por necessidade.  

A noção de propriedade, dominium, passa a ser poder legal 

abrangente sobre objeto tangível, no caso a terra e exige uma persona  e 

uma res para o estabelecimento de vínculo por norma chamada posse ou 

propriedade. A primeira acessível a todos e a segunda segundo regras 

formais especializadas, part icularmente depois do século XV. Qualquer 

                                                                                                                                                     

um sistema de matemát ica baseado em nove números e o zero,  o qual subst i tu iu o  
incômodo s is tema numeral romano. Pouco depois,  in troduziram no Ocidente uma 
forma elementar de lançamentos contábeis por  par t idas dobradas.”  (1978: p. 83) 
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restrição legal consist ia em derrogação do direito de propriedade. Ao f inal 

do século XV e início do XVI juristas como Claude Seyssel (autor de La 

Grande Monarquie) e Charles de Grassaille (autor de Regalium 

Franciae) assumem a tarefa de sistematizar idéias oriundas do Direito 

Romano e do consuetudinário.  

O rei representa Deus e é o topo da escala de poder material – não 

pode sofrer controle do papa nem oposição, sequer dos seus territórios e 

dos que receberam privi légios: deve contas apenas a Deus – os 

habitantes do reino são apenas súditos. Contudo, deve obedecer às leis 

fundamentais da monarquia [lei de hereditariedade do poder real; lei 

sálica (sucessão em linha paterna e masculina); lei da primogenitura 

(sucessor é o f i lho mais velho); princípio de legit imidade (sucessão 

segundo a lei);  princípio da emancipação (o sucessor sempre capaz) e o 

catolicismo] e às instituições delas decorrentes: o magistrado é nomeado 

pelo Rei e pode interpretar os decretos reais (logo, introduzindo 

modif icações conforme as situações de sua aplicação); o domínio da 

coroa, embora possa ser onerado,110 é inal ienável. Há a questão das 

dotações (apanágios) destinadas aos irmãos do rei,  mas estes são 

mantidos, tanto quanto possível nos limites de um usufruto sob grande 

controle do rei. 

A partir do século XIV o poder se central iza cada vez mais e os 

negócios do reino se concentram. O próprio juramento de sagração, 

antigo modo de controlar o rei (por força de sua dependência da Igreja 

para efeito de sua ratif icação no trono), passa a garantir sua permanência 

no poder vez que os desejosos de destroná-lo têm contra si a 

excomunhão como pena. Do rei dependem todas as funções e autoridades 

                                                 

110 Para tanto: o reino prec isa necess i tar  de recursos; o f inanc ista prec isa entregar  
recursos à v is ta; a ret ro venda precisa es tar  garant ida e o ato deve ser regis trado em 
cártu la aprovada pelo chanceler e pelo Par lamento. Os jur is tas empregam a d ivisão 
romana entre o domínio ( ina l ienável)  e o f iscus  – terras  e bens obt idos por  conquis ta 
– à d ispos ição do imperador. 
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e dele são todas as decisões – apenas o Chanceler, entre todos grandes 

of iciais preserva sua característ ica de ‘boca do rei ’ e o direito de indicar 

todos os of iciais judicativos do reino.  

O Parlamento (Curia in consil io) composto por juristas e pares de 

França, por delegação do Rei, mantém sua importância, mas não julga os 

atos do rei – é órgão de aconselhamento, com pessoal especial izado e 

próprio desde 1319, que se reúne mensalmente no Louvre e que, a partir 

de 1497, se torna corpo especial izado e judiciário. Um Conselho Secreto 

se forma no período, consti tuído predominantemente pela nobreza e 

acaba por se especial izar e gerir as relações exteriores, recebendo o 

título de embaixadores e gozando de imunidades pessoais.  

Outro órgão relevante é o chamado Estados Gerais composto por 

senhores feudais; clérigos (cardeais, bispos e abades) e representantes 

das universidades, das principais corporações de ofício e das bonne vil les 

(cidades formadas por beneplácito real) e de função inicialmente 

consult iva e, posteriormente, rat if icadora das decisões reais. Essa últ ima 

função, como poderia conduzir a ações polít icas diretas, faz com que 

grandes intervalos se observem na convocação dos Estados Gerais. 

Durante esse período funções relevantes como as dos bail ios e prebostes 

entram em decadência e se instalam, a partir do século XVI, Estados 

provinciais, reprodução dos Estados Gerais nas províncias a f im de 

programar a gestão local. 

Por outra parte, mediante a aquisição de domaine directe  e mesmo 

dos títulos dos nobres, os burgueses, cuja consciência de classe levava à 

necessidade de ter a importância que apenas os t ítulos nobil iárquicos 

podiam oferecer, a burguesia passou a deter a propriedade do solo 

mantendo quase intocados os disposit ivos feudais sobre a propriedade 

fundiária – a mudança só ocorrerá após a implantação do poder 

revolucionário, já no Código Napoleão. É relevante indicar que em 

Amiens, 1567, as compilações de direito costumeiro indicavam dist inção 

entre feudo de trabalho e o de simples vassalagem, numa clara indicação 
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que inst ituições de longa duração permanecem inf luindo mesmo após a 

implantação de um novo regime, no caso o republicano.  

Na Inglaterra, sob Henrique VIII, houve a questão dos mosteiros, 

episódio decorrente da expropriação dos bens da Igreja e compondo a 

f inalização de um processo de unif icação do país, sonhada por Henrique 

II dos Plantagenetas, e aperfeiçoada por esse governante Tudor. Obteve, 

de início, do Parlamento uma lei que lhe deu dez por cento da renda anual 

das terras da Igreja.  

E, em 1536, após sucessivos ‘escândalos’ apurados na gestão dos 

domínios eclesiais, pela Lei do Parlamento, foram expropriadas as 

numerosas casas menores – com menos de doze residentes e 

sucessivamente, em 1539 e 1547, as terras restantes. Mediante os 

Estatutos do Uso e da Herança acabou por conferir a transmissibi l idade 

da terra por via de testamento e pelo uso devolveu à burguesia a 

expectativa de controle sobre a terra. 

Se os governantes não desejavam permit ir a evolução dos estratos 

superiores l ivres além de certos l imites, o movimento se iniciara e as 

discussões invadiam os salões nobres e as transformações sociais 

exigíveis, em decorrência da mudança das relações sociais por força da 

alteração do sistema produtivo, levariam fatalmente à decomposição do 

Ancien Régime e da estrat if icação social nas três classes: povo, clero e 

nobreza.  

Como bem assinalou Touraine111: a integração social pela lei e 

educação foi objetivo central das sociedades modernas vez que 

assegurava a manutenção e a transmissão dos poderes polít icos e das 

hierarquias sociais. Essa expectativa de controle e manutenção da ordem 

é a resposta polít ica à instauração da contingência epistêmica. Há 

segurança quando os padrões são reproduzidos, quando a escola impõe o 

                                                 

111 TOURAINE, Alain. Iguais e diferentes: poderemos v iver juntos? Trad. Car los  
Aboim de Br i to .  L isboa: Piaget ,  1998,  p.  173.  
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pensamento convergente como o critério de seleção dos melhores alunos 

e dos professores. 

Pense-se, então, no impacto do pensamento de Descartes que, 

embora assuma, em larga medida, a realidade contingente instaurada pelo 

nominalismo, nem por isso deixa de romper com a tradição, ao requerer 

como essa, uma ordem real estável, mas imanente à subjetividade 

humana e requisito para a construção da natureza concebida pelo 

indivíduo: a verdade não reside no Mundo, mas na subjetividade, no 

pensamento que não é contingente, é indubitável.  

A instabil idade e a contingência do real são substituídas pela 

estabil idade da estrutura do entendimento humano que independe de 

Deus, visto que este não pode ser enganador. Sendo o pensamento 

constituinte da realidade tem-se que constituído e constituinte têm a 

mesma fonte e, assim, a matéria torna-se extensão do pensamento e pode 

ser quantif icada e submetida a métodos matemáticos visto que sujeita às 

mesmas regras que o entendimento. 

A par disso, outro relevante movimento se instalava – a 

transferência das obrigações decorrentes do status para aqueles 

defluentes da livre contratação, um resultado de longo e aturado processo 

de mudança nas relações sociais e do modo produtivo. 
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2.2. Instauração e entronização da Modernidade e do Capitalismo. 

 

Como se verá, todo esse processo de evolução burguesa acaba por 

conduzir a uma necessidade básica: a formulação de um conceito de 

sujeito que seja capaz de proporcionar centro às obrigações e direitos 

surgidos da crescente especialização de tarefas, da complexidade dos 

negócios (que além de se estenderem muito além da sede dos 

comerciantes, envolvem muitos passos na cadeia de distribuição) e, em 

particular, por decorrência da f ixação da autodeterminação do sujeito em 

contraposição ao destino derivado da fé e da providência divina. 

A chamada secularização moderna, isto é, o afastamento 

progressivo da Igreja do controle da concretude social, leva à auto-

af irmação do sujeito como capaz de produzir-se sem qualquer lastro de 

pecado ou de sujeição a uma divindade que vincule seus passos, numa 

efetiva dissolução dos vínculos teológicos e metafísicos característicos da 

visão de mundo do homem do medievo 

O homem da primeira modernidade descobre-se sujeito a um tempo 

linear de progressão incessante e que o sujeita a compromissos, que 

saturnicamente o devora impiedosamente e a circularidade do tempo 

medieval é rompida. Põe-se para o homem moderno a agenda, a 

necessidade de conformar seu tempo interno àquele externo e 

intersubjet ivo. Embora a subjet ividade do racionalismo imperante lhe 

faculte o sonho, a dura real idade do comércio e da indústria o subtrai 

desse possível mundo interior.   

 

2.2.1. Pródromos da Revolução Burguesa 

A instauração de Modernidade advém de uma crise econômica geral 

durante o século XVII. A Revolução puritana na Inglaterra (1640-1660), a 

Fronda na França (1648-1653), a revolta da Catalunha em 1640, a de 

mesma data em Portugal a de Nápoles (1647-1648) indicaram o cl ima 
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geral de tensão na Europa, talvez sob o inf luxo da Guerra dos Trinta Anos 

que, de fato, ocasionou desemprego e violência nas fábricas.  

Trevor-Roper112, por exemplo, não vê nessa Guerra um fator 

decisivo, bem como não vê nas questões da col isão dos sistemas 

produtivos feudal/burguês-capitalista: acreditou, ao contrário, que houve 

crise na relação: Estado – sociedade com a necessidade de se reduzir o 

tamanho das poderosas burocracias estabelecidas nas diferentes cortes a 

f im de reduzir o custo do Estado.  

A contrario sensu  desse autor, argumenta-se que, além do 

indubitável custo das burocracias t ípicas de f inal do sistema de produção 

feudal, como se mostrou acima, do tamanho que assumiu a gestão do 

Estado absolutista – outros fatores contribuíram decisivamente para a 

crise geral da economia européia no transcorrer do século XVII gerando, 

incluso, um decréscimo efetivo em todas as esferas produtivas e mesmo 

no contingente populacional de cidades intermediárias. Um longo 

processo alcançava um ponto de acumulação: as estruturas de produção 

precisavam se alterar para que a lucratividade crescesse.  

As rotas comerciais se diversif icavam; as relações com o Oriente 

sofriam substanciais alterações e as grandes companhias mercantis 

apresentavam as f issuras decorrentes de seu tamanho. A busca da 

maximização do lucro não implica o surgimento automático das condições 

para tanto. Um período de preparação se faz necessário e conforme se 

abandonam formas consagradas de produzir para a busca de novas 

soluções, um interregno inevitável se produz e uma nova formação se 

torna exigível para tanto, além de maciço investimento de capitais.                         

                                                 

112 -  TREVOR-ROPER, H.R. The general crisis of the 17h century. in Past and 
Present:  a journal of historical studies, nº  16,  Oxford:  Corpus Chr ist i  Col lege, 1959. 
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A educação precisa ser reformada para que se possa facear a tais 

questões novas, modernas. Rousseau113 se manifesta no Emílio  

af irmando: “<.. .> Forcé de combattre la nature ou les inst itutions sociales, 

i l faut opter entre faire un homme or un citoyen, car on ne peut faire à la 

fois l ’un et l ’outre .» E esse seu dizer indica a grande questão de seu 

tempo – a inocência estava perdida, part icipar da cidadania implica o 

recurso a muitas outras habilidades que as exigidas para o convívio em 

tempo de controle pela simples força ou carisma. Além disso, dessa 

dialét ica autoridade-l iberdade manifesta no texto acima, viu também o 

mesmo problema na relação preceptor - educando e fez pender para o 

primeiro (no chamado puericentrismo) a ênfase necessária no processo 

educativo tendo em vista uma aprendizagem motivada centrada no 

aprendiz – todas as posições que persistem na discussão pedagógica 

contemporânea114. 

Nesse período da Revolução Burguesa, como observa Cambi115, a 

expansão de um capital ismo incipiente (cabe sempre ressaltar que o 

capital ismo para subsist ir precisa se expandir), além de uma laicização 

em andamento (desde o século XIV) apóiam-se sobre a razão e sobre o 

experimento/erro todas as explicações sobre os fenômenos e o 

sobrenatural é relegado ao espaço decrescente da superst ição popular e 

cada vez mais mal visto pela burguesia f lorescente.  

                                                 

113 -  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Oeuvres Completes de J. J.  Rousseau – nouvel le  
édit ion – tome I  :  Émile, Par is:  Armand Aubrée, 1830, p. 17.  :  Obr igado a combater a  
natureza ou as ins t i tu ições socia is fo i  prec iso optar entre const i tu i r  um homem ou um 
cidadão, pois  não se pode fazer  ao mesmo tempo a ambos. » ( tradução l ivre) 

114 -  Sempre lembrando DURKHEIM, Émi le.  Educação e Sociologia. Trad. Maria de 
Fát ima Ol iva do Couto, São Paulo: Hedra, 2010, em sua af i rmativa: “Last imaríamos as 
cr ianças às quais r igorosamente se apl icasse o método de Rousseau ou de Pesta lozzi .  
Sem dúvida, essas utopias representaram um papel út i l  na h is tór ia.  Graças a seu 
s impl ismo foi possível impress ionar mais  v ivamente os espír i tos e es t imulá- los à 
ação.”  (p.  81) . 

115 -  CAMBI, Franco. História da Pedagogia.  Trad. Álvaro Lorenc in i,  São Paulo:  
EDUNESP, 1999,  p.  323-324. 
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Se é uma época que conheceu fenômenos como os condes de 

Cagliostro e Saint Germain; sem dúvida, as sociedades secretas como o 

Colégio Invisível,  a Maçonaria, a Rosacruz – se ocupam mais de 

ritualíst ica, palavras de passe e toques e de poder mundano que, 

efetivamente, de contemplação de linha mart inista ou, simplesmente, 

espir itualista. 

 

2.2.2. Movimentos  do século XVIII 

Nesse século que viveu três grandes revoluções: a burguesa de 

1798, a americana pela independência e a industrial com epicentro na 

Inglaterra – além da presença dos enciclopedistas, de Rousseau e Kant – 

uma nova forma de pensar se impõe. O desenvolvimento da imprensa, o 

surgimento dos jornais e o de um novo modelo de sujeito – farão desses 

tempos o divisor das águas entre o Ancien Régime  e os tempos modernos. 

O conceito de moderno implica, de fato, um conjunto de processos 

recursivos e segundo Habermas116: 

O concei to de modernização refere-se a um conjunto de 
processos cumulat ivos e de reforço mútuo: à formação de capita l  
e mobi l ização de recursos; ao desenvolvimento das forças 
produt ivas e ao aumento da produt ividade do trabalho; ao 
estabelec imento do poder polí t ico centra l izado e à formação de 
ident idades nac ionais ;  à expansão dos d ire itos de part ic ipação 
pol í t ica, das formas urbanas de v ida e da formação escolar  
formal;  à secular ização de valores e normas etc.  <.. .> de ta l  
modo que os processos de modernização já não podem mais ser  
compreendidos como  rac ional ização, como uma objet ivação 
h istór ica de es truturas  rac ionais .  

 

Em verdade há nesse tempo uma cesura que introduz, em linguagem 

hegeliana, o ‘Zeitgeist” – o ‘espírito’ dessa nova era – a expectat iva de 

nunca mais os velhos moldes. Assim, por exemplo, em época anterior, em 

                                                 

116 -  HABERMAS, Jürgen. O discurso f i losóf ico da Modernidade:  doze l ições.  2ª .  
t i ragem, Trad. Luiz Sérgio Repa & Rodnei  Nasc imento, São Paulo: Mart ins Fontes,  
2002,  p. 5. 
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Sobre a Educação117 obra póstuma que enfeixa um conjunto de aulas 

ministradas por Kant em que desenvolveu conceitos de razão, l iberdade, 

discipl ina e autonomia do indivíduo que o tornam o primeiro grande 

f i lósofo dos ideais burgueses e que lhe dão o foro de primeiro 

sistematizador das aspirações da burguesia européia do século XVIII. 

Pensou a educação como instrumento a serviço do indivíduo e do 

grupo social reconhecendo sua função social (nos moldes delineados por 

Rousseau) e desenvolveu a idéia de autonomia do educando a part ir da 

razão e integração na nova sociedade que se formava, com vistas à 

instauração da l iberdade, da igualdade e da fraternidade, admitindo, 

ainda, que o grande segredo da perfeição da natureza humana se 

esconde no próprio problema da educação. No prólogo af irma: 

 

E l hombre es la única cr ia tura que ha de ser educada.  
Entendiendo por educac ión los cuidados (sustento, manutenc ión) ,  
la d isc ip l ina y la ins trucc ión,  juntamente con la  educac ión. Según 
esto,  el  hombre es n iño pequeño,  educando y es tudiante. 
Tan pronto como los animales s ienten sus fuerzas, las emplean 
regularmente, de modo que no les sean per judic ia les . <.. .> Los 
animales, pues, no neces itan cuidado alguno; a lo sumo, 
envoltura, calor  y guía, o una c ier ta protecc ión. Sin duda, la  
mayor par te neces i tan que se los al imente, pero n ingún ot ro  
cuidado. Se ent iende por cu idado (Wartung) ,  las precauc iones de 
los padres para que los niños no hagan un uso per judic ial de sus 
fuerzas. Si un animal,  por ejemplo, gr i tara a l nacer,  como hacen 
los n iños, sería infa l ib lemente presa de los  lobos y otros  
animales salvajes , atraídos por  sus gr i tos. 
La disc ip l ina convierte la animal idad en humanidad. Un animal lo 
es ya todo por su ins t in to; una razón extraña lo ha provis to de 
todo. Pero e l hombre neces ita una razón propia; no t iene n ingún 
inst into, y ha de constru irse é l mismo el p lan de su conducta.  
Pero como no está en dispos ic ión de hacérselo inmediatamente,  
s ino que v iene incul to a l mundo, se lo t ienen que constru ir  los  
demás. 
 El  género humano debe sacar  poco o poco de s í mismo, por  su  
propio esfuerzo,  todas las d ispos ic iones natura les de la  

                                                 

117 KANT, Immanuel .  Sobre Educación .  Trad. e comp. Lorenzo Luzurr iaga, Madr id :  
Danie l  Jorro,  1988.  
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humanidad. Una generac ión educa a la otra. El estado pr imi t ivo 
puede imaginarse en la incul tura o en un grado de perfec ta 
c iv i l izac ión. Aun admit iendo este ú lt imo como anter ior  y pr im it ivo,  
e l hombre ha tenido que volverse salvaje y caer  en la  barbar ie.  
 La d isc ip l ina impide que e l hombre, l levado por sus impulsos 
animales, se apar te de su dest ino, de la humanidad.  T iene que 
sujetar lo ,  por ejemplo, para que no se encamine, sa lvaje y 
aturdido, a los pel igros. Así ,  pues, la d isc ipl ina es meramente 
negat iva, esto es , la  acción por la que se borra a l hombre la  
animalidad; la instrucc ión, por el contrar io,  es la parte pos i t iva de 
la educac ión. 
La barbar ie es  la independenc ia respecto de las leyes. La 
d isc ip l ina somete a l  hombre a las leyes de la humanidad y 
comienza a hacer le sent ir  su coacc ión. Pero esto ha de real izarse 
temprano. Así,  por ejemplo, se envían al pr incip io los n iños a la  
escuela, no ya con la intención de que aprendan a lgo, s ino con la  
de habituar les a permanecer  tranqui los y a observar  
puntualmente lo que se les  ordena, para que más adelante no se 
dejen dominar  por  sus capr ichos momentáneos. 
Pero e l hombre t iene por  natura leza tan grande incl inación a la  
l iber tad, que cuando se ha acostumbrado durante mucho t iempo a 
e l la ,  se lo sacr i f ica todo. Prec isamente por es to, como se ha 
d icho, ha de apl icarse la d isc ip l ina desde muy temprano, porque 
en otro caso es muy d if íc i l  cambiar después a l hombre;  entonces 
s igue todos sus capr ichos. <. . .>         Éste es un defecto habitual  
en la  educac ión de los ar is tócratas , pues por nacer  dest inados a  
mandar, nunca se los  contraría. Es prec iso desbastar la incultura 
del hombre a causa, de su incl inac ión a la  l ibertad; e l animal ,  a l  
contrar io ,  no lo neces i ta por  su ins t in to. 
El hombre t iene neces idad de cuidados y de educac ión. La 
educac ión comprende la d isc ip l ina y la instrucción. 
<. . .> Únicamente por la educac ión e l hombre puede l legar a ser 
hombre. No es,  s ino lo que la educac ión lo  hace ser.  Se ha de 
observar que e l hombre no es educado más que por hombres,  
que igualmente es tán educados. De aquí ,  que la fa lta de 
d isc ip l ina y de instrucción de a lgunos, los  hace también, a su 
vez, ser malos educadores de sus a lumnos. Si un ser de una 
espec ie super ior  rec ib iera a lgún día nuestra educac ión, veríamos 
entonces lo que el  hombre pudiera l legar  a ser.           
La educac ión comprende: los cuidados  y la formac ión .  És ta es : a)  
negat iva ,  o sea la d isc ipl ina, que meramente impide las fa l tas ; b)  
pos i t iva ,  o sea la instrucc ión y la d irecc ión; pertenec iendo en 
esto a la cu ltura. La d irección es la guía en la práct ica de lo que,  
se ha aprendido. De ahí nace la d iferenc ia entre e l inst ruc tor  
( In formator ) ,  que es s implemente un profesor ,  y e l ayo  
(Hofmeis ter ) ,  que es un d irector.  Aquél  educa sólo para la  
escuela;  és te, para la v ida. 
La pr imera época del  a lumno es aquel la en que ha de mostrar  
sumisión y obedienc ia pas iva; la ot ra, es aquel la en que ya se lo  
deja hacer  uso de su ref lex ión y de su l iber tad,  pero somet idas a 
leyes. En la pr imera hay una coacc ión mecánica; en la segunda,  
una coacc ión moral.  
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Essa longa citação tem o condão de reunir as principais idéias de 

Kant sobre a educação e de introduzir algumas das suas mais part iculares 

imbricações com a moralidade burguesa que acabou por sistematizar em a 

Crítica da Razão Prática118 e no Fundamentação à Metafísica dos 

Costumes119 e não deixou de tangenciar em Rumo à Paz Perpétua120.  

Antecipando a Konrad Lorentz121 apresentou, de forma explícita, uma 

primeira teoria sobre o fato de o homem apresentar uma total falta de 

programação prévia ao nascer, tornando-se dependente de cuidados 

especiais para formar-se. Assim o fator negativo da discipl ina faculta a 

obtenção dos resultados posit ivos da instrução e da direção. A barbárie 

repousa na ausência de respeito às leis e conjugando-se esses fatores à 

sua posição em O que é o Iluminismo?122 compreende-se a contrapartida 

de sua recusa à educação dos aristocratas posto que o século viu a 

conduta dos déspotas esclarecidos123 e suas conseqüências para a 

burguesia.  

                                                 

118 -  KANT, Immanuel .  Crít ica da Razão Prát ica.   Trad.  Artur  Morão, L isboa:  70,  1984. 

119 -  KANT, Immanuel.  Cimentación para la Metafísica de las Costumbres. 4ª . Ed.,  
Trad.  Car los  Mart in Ramirez,  Buenos Aires:  Agui lar ,  1973. 

120 -  KANT, Immanuel .  Rumo à Paz Perpétua.  Trad. Heloísa Sarzana Pugl iesi ,  estudo 
pre l im inar ,  notas e rev. técnica Márc io Pugl ies i,  São Paulo: Ícone,  2010. 

121 LORENTZ, Konrad. Os Fundamentos da Etologia.  Trad. Pedro Mello Cruz e Car los  
C. Alberts .São Paulo: edUNESP, 1995. 

122 -  KANT, Immanuel.   What  is Enlightenment?  in  FRIEDRICH, Car l  J .  (ed.)  The 
Philosophy of  Kant  – Immanuel  Kant ’s Moral and Polit ical Writ ings.  Trad. Car l  L.  
Fr iedr ich, Theodore M. Greene e James C.  Meredith,  New York : Random House,  1949.  

123 -  Basta ver Freder ico I I  ao empreender a bata lha de Si lés ia (1740) af irmando a seu 
minis tro de assuntos exter iores conde von Podewi le:  “Quando se tem vantagem não se 
deve aprovei tá- las? Minhas tropas es tão prontas para a ação.  Se não as emprego 
subest imo o instrumento que possuo e se as emprego d ir-se-á que t ire i  o melhor  
par t ido de minha super ior idade sobre o v izinho.”  ( t radução l ivre) ,  p.  284 in 
GRIMBERG, Car l .  El siglo de la I lustración:  el despot ismo ilustrado y los 
enciclopedistas. Trad. E. Rodr iguez e J .  J.  L lopis ,  Madr id/Barcelona/México D. F./  
Buenos Aires: Daimon/ Manuel Tamaio, 1968. Vê-se ass im que o re i f i lósofo da  
Prúss ia, embora o vínculo a Volta ire,  sabia de Maquiavel ao enfrentar  Mar ia Tereza 
de Habsburgo (regente da Áustr ia)  – só não contava com o denodo da sucessora do 
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A ref lexão kantiana com seu Sapere Aude
124 conduz diretamente à 

dimensão burguesa que associa a audácia de seguir o seu próprio pensar 

ao status proclamado pelo imperativo categórico moral que consubstancia 

o sujeito burguês na esfera da ação: a transcendental ização traz a todos 

a igualdade (um é igual a todos, todos são iguais a um), a audácia de agir 

traz a individualidade e a introdução da lei moral por força do agir 

individual125 indica a condição de liberdade – limitada apenas pela esfera 

                                                                                                                                                     

imperador  Kar l   -  que res ist iu  a té sua morte em 1748  às  pretensões de Freder ico I I ,  
mesmo com todas as al ianças real izadas pela Prúss ia e as defecções de seus 
própr ios a l iados. 

124 -  “Enl ightenment is  man’s leaving h is se l f -caused immatur i t y.  Immatur i t y is  the 
incapaci ty to  use one’s inte l l igence wi thout the guidance of  another.  Such immatur i t y 
is  self -caused i f  i t  is  not caused by lack  of  inte l l igence, but by the lack  of  
determinat ion and courage to use one’s inte l l igence wi thout being guided by another .  
Sapere Aude!  Have the courage to use your  own inte l l igence!  Is  therefore the mot to of  
the enl ightenment.”  KANT, Immanuel.   What is Enl ightenment?  in FRIEDRICH, Car l  
J .  (ed.)  The Phi losophy of Kant – Immanuel Kant’s Moral and Polit ical Writ ings.  
Trad. Car l L .  Fr iedr ich, Theodore M. Greene e James C. Meredith,  New York : Random 
House,  1949, p.  132. 

 

125 -  KANT, Immanuel.  Cimentación para la Metafísica de las Costumbres. 4ª . Ed.,  
Trad. Car los Mar t in Ramirez, Buenos Aires:  Agui lar ,  1973, p. 101:  “obra ta l como si la  
máxima de tu acc ión hubiera de conver t irse por tu  voluntad en ley universal de la 
natura leza.”  ;  p .  122: “obra conforme a la máxima que a l mismo t iempo pueda 
conver t i rse en ley universal .” ;  p.  123: “obra según máximas que a l mismo t iempo 
puedan tenerse por objeto como leyes naturales  universales.”   E na p.  133:  “La  
voluntad absolutamente buena, cuyo pr inc ip io há de ser un imperat ivo categór ico,  
será, pues, indeterminada con respecto a todos los  objetos, .  Contendrá meramente la 
forma de la facultad vol i t iva en general y,  c ier tamente, como autonomía; e.d. ,  que la  
v ir tud de la máxima de toda voluntad buena de convert irse en ley universal const i tuye 
a l mismo t iempo la única ley que la voluntad que todo ser rac ional se impone a s i  
m isma, s in que n inguna c lase de impulsos o in tereses le s irvan como base.”   Essa 
ú lt ima formulação, em part icu lar ,  serv iu de base às objeções que contra a 
fundamentação da moral kant iana expôs Schopenhauer em Die beiden 
Grundprobleme der Ethik  (1841) — reunindo dois tex tos enviados, o pr imeiro à Real  
Sociedade Norueguesa de Ciênc ias  e datado de 1837: Über die Freiheit  des 
menschl ichen Willens  e o  outro para a Real Soc iedade Dinamarquesa de Ciênc ias   
de 1839: Über die Grundlage der Moral .  Nesse ú lt imo Schopenhauer ataca a  
construção da moral fe i ta por Kant por quatro vertentes d is t in tas  sendo quer a mais  
d if íc i l  para os kant ianos seguirá sendo sua indicação de que o egoísmo ser ia o 
fundamento dessa moral e o juízo que lhe dar ia suporte ser ia apenas um juízo 
h ipotét ico e não um categór ico.  Contra e le,  em base empir is ta ind icou a compaixão 
(Mit le iden)  como única poss ibi l idade de superar a pet ição de pr incíp io da proposta 
kant iana. 
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da individualidade alheia, mas pauta de toda ação. Ademais, a formulação 

de quase todo o pensar jurídico126 brasi leiro contemporâneo se lastreia em 

um neokantismo127 de Baden (culturalismo) e Marburgo (l inha 

epistemológica) consolidada pela escola de São Paulo e pela do Recife – 

indicando o peso de sua construção como fundamento dos requisitos de 

sustentação da sociedade burguesa: a Moral, o Direito e o Estado. 

Conforme diz Höffe128: 

Também no pensamento jur íd ico e es tata l  Kant  encontra-se na  
tradição do Esc larec imento, que aqui conduz de Grócio a  
Hobbes, por Puf fendorf ,  Locke, Thomasius e W olf f ,  a Hume e 
Rousseau. Mas, como na cr í t ica da razão teór ica e da razão 
prát ica, Kant  procura não s implesmente integrar  os d iversos 
e lementos metodológicos, e então,  também temáticos do 
Esc larec imento. Muito antes , e le adota uma pos ição d iferenc iada.  
Ele selec iona os e lementos rac ionais de seus predecessores, e 
com isso não apenas segue sua idéia fundamental da f i losof ia 
como conhec imento a pr ior i ,  mas também a cr í t ica rac ional  
prát ica com sua legis lação independente da exper iênc ia. Kant  
fundamenta Dire i to e Estado a part ir  de pr incíp ios de uma razão 
( jur íd ico -)  prát ica pura. Sua f i losof ia polí t ica per tence ao d ire ito  
natura l no sent ido de um dire ito natura l cr í t ico. <.. .> O Dire ito  
com suas inst i tu ições bás icas de propr iedade, Estado e pena 
cr im inal,  d iz Kant ,  não se deixa deduzir  da exper iênc ia que o 
Homem tem de s i mesmo e do mundo. Pois a exper iênc ia não é 
somente mutável ,  mas, a lém disso, muito duvidosa. Também na 
fundamentação (não na apl icação) do Dire ito,  ela á ‘mãe da 
i lusão’.  

 

E se Kant pôde, dessarte, eleger o Estado, a pena criminal e a 

propriedade como parâmetros para a configuração da sociedade 

                                                                                                                                                     

 

126 -  Seguem-se aqui,  entre outras , ind icações de MENDONÇA DE BRITO, Rosa. Do 
neokantismo ao cultural ismo. In Meio Século de Fi losof ia – Anais do VI  
Congresso Brasileiro de Filosof ia,  São Paulo: Ins t i tuto Bras i lei ro de F i losof ia ,  2003. 

127 -  Veja-se a respei to:  Resende Júnior,  José de. Em busca de uma teoria do 
sentido: Rickert,  Husserl  e Lask.  Tese de doutorado em Fi losof ia,  PUC-SP, 2011,  
que apresenta importantes ponderações sobre esse movimento e, em par t icu lar ,  para 
a questão da f i losof ia da consc iênc ia. 

128 -  HÖFFE, Otf r ied. Immanuel Kant.   Trad. Chr is t ian Vik tor  Hamm e Valér io Rohden,  
São Paulo:  Mar t ins  Fontes,  2005,  p. 233. 
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burguesa, além disso, perceber que a escola é mecanismo de controle 

social e de vinculação do sujeito burguês à disciplina indispensável à 

manutenção da ordem jurídica e ver, ainda, que o educador também deve 

ser educado, embora não extraia dessa constatação o fato que expõe 

como livre e não ligado: a da cadeia de dominação que a escolaridade 

impõe ao Homem.   

Para efeitos do presente trabalho viu-se o fato de que se o educador 

deve ser educado, o que Marx nas Teses sobre Feuerbach129 em sua 

Tese III  também ressalta, o educador do educador também o deve e se o 

for adequadamente, com vistas à emancipação da humanidade - real izar-

se-á, com menor custo e maior ef icácia, a disseminação dessas idéias.  

É no ensino de pós-graduação que, af incadamente, se devem 

envidar os esforços de promover a transformação da sociedade, posto 

que, ao formar mestres e doutores se alcançará, também, a todos os 

professores de ensino médio e, em conseqüência, a toda comunidade 

educada.  

Outra observação relevante sobre o trecho, de Kant, citado é a de 

que se há de início uma discipl ina que se pauta pelo efeito mecânico, por 

exemplo: o cumprimento de horários (exigidos, via de regra, de modo 

sistemático e, com maior r igor nas escolas técnicas, vez que, um 

engenheiro (em princípio) deve comandar os operários na fábrica e a 

perda de horário prejudicaria a produção em série), há a seguir uma 

coação moral que a tudo controla. De fato, na esfera burguesa (e ainda 

                                                 

129MARX, Kar l & ENGELS, Fr iedr ich – La Ideología Alemana:  Crít ica de la novísima 
f i losof ía alemana en las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y 
Stirner y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas.  4a. ed.,  t rad.  
W enceslao Roces, Buenos Aires: Pueblos Unidos, 1973:  “La doctr ina mater ia l is ta de 
que los hombres son producto de las c ircunstanc ias y de la educac ión, que, por lo  
tanto, cambian con e l  var iar  de las c ircunstanc ias y de la educación, o lv ida que las  
c ircunstanc ias son transformadas prec isamente por los hombres y que e l mismo 
educador  debe ser educado”.  (p.666) 
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mais na sociedade de controle) o efeito moral é empregado pelos donos 

do poder, por via de seus apaniguados, para obter comportamento 

conforme.  

Assim, vejam-se os organismos de controle dos bons pagadores 

(Serasa, serviços de proteção ao crédito e assemelhados) que usam de 

coação moral e material para forçar a adequação da conduta comercial 

dos consumidores de crédito às condições que lhe são impostas. Mesmo 

os cadastros posit ivos como o que seleciona os bons pagadores têm o 

mesmo efeito educacional e de controle moral.   

O desprogramado ser humano deve aprender pautas de conduta e, 

em particular, numa educação para a liberdade – a ler o mundo sem as 

peias da educação conforme. As prát icas de transformação social só são 

possíveis, como alteradoras das circunstâncias de partida caso se possa 

compreender que os parâmetros morais também o podem e sempre pela 

prática. 

2.2.3. Implantação do capitalismo industrial. 

Kant ao buscar estabelecer a formulação teórica da possibi l idade de 

desenvolvimento do mundo burguês, como antes dele Descartes e Locke o 

f izeram para o mundo mercantil ista, permitiu que se pensasse que o 

capital ismo necessitaria de seus formuladores. Max Weber em seus 

História Geral da Economia130, Economia e Sociedade e, em particular, 

A ética protestante e o espírito do capitalismo  buscou compreender o 

capital ismo como civil ização – aquela do moderno mundo ocidental com 

sua peculiar forma de racionalidade decorrente do projeto i luminista.  

                                                 

130 -  W EBER.  Max. Historia Geral da Economía ,  t rad. Calógeras Pajuaba, São Paulo:  
Mestre Jou, 1968; Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprehensiva. 2ª.  
Ed. ,  7ª reimp.   ed. Johannes W inckelmann, trad. José Medina Echavarr ía et a l l i i ,  
Méx ico/DF: Fondo de cultura económica, 1984 e  A ét ica protestante e o espírito do 
capital ismo.  t rad. Mar ia Irene de Q. F. Szmrecsányi  e Tamás J.  M. K.  Szmrecsányi .   
6ª.  ed.  São Paulo:  Pioneira.   1989. 
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Por outra parte, buscando reagir às condições que o capital ismo 

pref igurava, em seu prospecto, para a humanidade, Marx também 

estabeleceu sua teoria lastreada em princípios racionais de exploração da 

mão-de-obra como produtora de valor como o apanágio do capital ismo. e, 

de certa forma, cada um formulou condições para se identif icar o 

surgimento efetivo do capitalismo: em Weber dois aspectos são 

sublinhados: a formação de um mercado de trabalho formalmente livre e o 

uso da contabil idade racional.  

Poder-se-ia af irmar que sob seu ponto de vista o capital ismo da 

Modernidade poderia ser visto como um complexo de instituições 

interligadas que trabalham com visada econômica racional com vistas a 

f ins, com inversão de capitais em longo prazo gerando oferta de trabalho 

com divisão de tarefas planejada segundo funções de produção e, e 

repart ição da demanda agregada entre as empresas, mediante o 

funcionamento de uma economia de mercado. 

Para Marx a propriedade privada, a divisão social do trabalho e da 

troca são característ icas da sociedade produtora de mercadorias e 

compõem as condições do capitalismo. Naturalmente, o processo de 

constituição do capital ismo diferirá entre as metrópoles e as colônias, em 

que o investimento necessário para a produção do estágio industrial do 

capital ismo diferirá daquele da metrópole, vez que será um capital de 

maior r isco que o invert ido nas condições do país originário.  

Assim, no Brasil a indústria extrat iva, tendo em vista o retorno 

imediato, se impôs no período colonial retardando os investimentos de 

infra-estrutura indispensáveis ao surgimento de um capitalismo avançado. 

Dessarte, sem se cair no art if icioso argumento economicista de que a 

educação serviria como fator de redistribuição de renda, o que de fato ela 

não pode fazer, argumentar-se-á, todavia que pode, de fato, reunir os 

compartícipes do processo pelo lado da mão-de-obra e torná-lo mais 

compreensível e menos desumano.  
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A mão de obra qualif icada pela educação tem por f inalidade 

aumentar o desempenho do processo de exploração, facil itar a 

just if icativa dos processos de inclusão (que ao incluírem – excluem e ao 

excluírem – incluem) aptos, a todo o momento, a mostrar que os excluídos 

de origem das benesses sistêmicas, incluem-se, de imediato, no exército 

dos desnecessários, vez que no Spätkapitalismus,  pleno de recursos da 

robótica, os processos mão-de-obra intensivos praticamente estão 

excluídos, a f im de reduzir os custos sociais de produção.  

No princípio do processo de industrial ização, quando foram 

introduzidos os primeiros teares, os operários perceberam a situação, em 

particular nas regiões francesas de maior concentração da atividade, e 

trataram de reagir à perda de empregos decorrente da maior 

produtividade de tais máquinas lançando seus tamancos (sabots) nelas e 

eternizando o uso da expressão sabotagem para efeito de indicar 

atividades nocivas a um projeto. 

Mas, como essa reação foi episódica, o sistema expandiu-se e 

alcançou toda a produção de rot ina e a propósito, Tigar e Levy af irmam: 

Cabe c itar ,  como contras te, as re lações industr ia is  trabalh istas 
do século XIX. O operár io industr ia l  a lugava seu trabalho por d ia,  
semana ou mês.  O contrato inspirava-se nos termos usados pelos  
espec ial is tas em dire ito c ivi l ,  na tradição e terminologia do 
d ire i to  romano, o locat io conduct io operarum :  locat io conduct io  
era o termo geral apl icado a um contrato b i latera l de a luguel do 
poder de trabalho,  exatamente como empt io vendi t io  – 
l i teralmente, compra-venda – era a des ignação gera l de um 
contrato de venda. A conjugação de termos representava a 
natureza b i latera l do acordo. O termo ’operarum’ s ignif ica ‘do 
trabalho’.  O operár io industr ia l  do século XIX não possuía 
ferramentas, d ispondo apenas de seu trabalho, que ‘a lugava’  a 
um preço combinado e de acordo com condições ajus tadas.  
Renunc iava, em benef íc io das regras v igentes na fábr ica, à sua 
l iberdade durante o período para o qual era contratado. 

 

Apresentam, no trecho citado, os traços evolutivos do processo e a 

instauração subseqüente, no século XX, do sistema industrial de produção 

do capitalismo avançado que acaba por coroar a dominação burguesa via 

a produção de leis laborais que f ixam as condições gerais dos contratos 
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particulares de trabalho e a criação de sindicatos que realizam a 

mediação entre os inconcil iáveis interesses do capital e do trabalho. 

O Estado moderno, instrumento de poder da classe dominante, a f im 

de manter e reproduzir as condições de sua dominação através de seu 

aparelho jurídico impõe não apenas dominação polít ica aos trabalhadores 

de todos os níveis, mas desenvolve permanente hegemonia ideológica via 

a educação formal e todos os meios de comunicação de massa que ditam 

o esti lo, a vontade e o gosto. 

 

2.2.4. A evolução do processo capitalista. 

E, de fato, na Modernidade131, o homem burguês pensa cada vez 

mais em si como fonte de suas representações, como fundamento de suas 

ações, e o próprio direito moderno, visto e t ido como natural,  será um 

direito subjet ivo (as esferas do divino e do teológico removidas da 

possibil idade de acesso pela Razão) e por decorrência de tal autonomia 

de todo poder sobrenatural ou de natureza divina, torna-se o Homem, por 

força dessa secularização, sujeito e f im em si mesmo no ordenamento 

jurídico.  

Contudo, se assim é para a constituição da moralidade burguesa e 

da autonomia que a caracteriza é, sobretudo, pela hipostasiação de uma 

legalidade plena que o capital ismo, em seu desenvolvimento ulterior, dará 

ao sujeito seu sentido e sua autonomia. A dialét ica do senhor e do 

escravo, que Hegel resolve pelo cidadão, adquire contornos mais 

alienantes: o Homem torna-se escravo para suprir as necessidades 

próprias e sociais e, ao mesmo tempo, senhor ao poder reivindicar o que 

lhe é necessário. O sujeito acredita-se l iberado de seus problemas 

                                                 

131 -  Parte de o tex to a seguir  foi  publ icada,  com alterações, como ar t igo sobre s ig i lo e 
ét ica prof iss ional em 2011, cumprindo par te das At iv idade Programadas. 
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excruciantes e encontra-se ainda mais dominado: a legalidade e a sua 

expressão, as normas, compõem um tempo em que ser é ser subordinado.   

Se Gerd Bornheim132 tem razão de que a contraposição entre sujeito 

e norma seja o ponto de part ida do tema, e certamente a tem porque a 

norma traz a presença da alteridade e contribui para a auto-definição de 

quem a percebe, contudo, aqui não se trata da oposição entre o singular e 

o universal, mas da oposição entre a totalidade e o inf inito, entre o Eu 

que ref lete e se conhece em sua imediaticidade, e o Outro, mediato ao 

Eu, inf inito em suas possibi l idades. 

O sujeito socorrido pelas luzes da Razão, no modelo da 

Modernidade, compõe para si, na imediaticidade de sua consciência, uma 

totalidade a partir da qual se volta à inf initude do Outro, mesmo quando o 

perde ao inf irmar a intersubjet ividade, caso da fenomenologia husserl iana, 

por exemplo – muito embora af irme que o mundo-da-vida (Lebenswelt) 

seja o solo natural da intersubjet ividade – que termina por estabelecer um 

método solipsista por via da variação eidética: técnica f i losóf ica que 

consiste em excluir do conceito tudo que for acidental a f im de se 

aproximar da essência.   

                                                 

132 -  BORNHEIM, Gerd.  O Sujeito e a Norma  in Ética, Companhia das Letras , São 
Paulo,  6ª edição,  1992. p.  247. 
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Na pós-Modernidade133, momento do trânsito da sociedade do 

Spätkapital ismus  para a contemporânea sociedade do controle, torna-se, 

o sujeito, dispensável e é substituído por si mesmo, mas como o 

intercambiável foco de relações e papéis sociais. Foco este contaminado 

por processos de invasão ideológica, pelos memes134 da Filosofia da 

Mente; pela inf luência dos mass media  e de todas as manipulações da 

publicidade e da propaganda e, em particular, pelas incontornáveis 

disposições do sistema normativo que é construto em busca de legit imar-

se como se fora natural, sendo forma irreconhecível de outras formas de 

poder e tornando-se poder simbólico, apto a produzir efeitos reais sem 

invocar a força. E, como Direito que preserva os interesses burgueses – 

embora as transformações históricas de tais interesses – esconde o 

arbitrário dessas escolhas, forcejando por apresentá-las como naturais, 

mercê da desmobil ização engendrada pelo ideológico e polít ico conceito 

da legit imidade135. 

                                                 

133 -  A respeito manifestam-se APPLE, Michael W . & CARLSON, Dennis .   
Teoria  

Educacional Crít ica em Tempos Incertos .  In MOREIRA HYPÓLITO, Álvaro & 
GANDIN, Luís Armando (Orgs.) .  Educação em tempo de incertezas.  Belo Hor izonte: 
Autênt ica, 2000,  p. 12-13: “<.. .> Cur iosamente, a noção de teor ia pós-moderna é auto-
referenc ia l,  ao ser usada tanto para caracter izar um discurso teór ico quanto a cultura 
estudada por esse d iscurso. Ou seja, e la se refere tanto a um conjunto de lentes 
teór icas quanto aos panoramas  culturais  que essas lentes descort inam. <.. .>  Ao 
mesmo tempo,  a noção de pós-modernidade traz cons igo uma certa roupagem que 
atualmente l im ita o seu potenc ia l progress ista democrát ico. Pr imeiramente, o pós-
modernismo impl ica uma dual idade entre o ‘ve lho’ e o ‘novo’,  que nos d if icu lta  
perceber tanto cont inuidades quanto descont inuidades, e que nos desencoraja a ver  
d iferenças no inter ior  das categor ias do ‘moderno’ e do pós-moderno’ <.. .>  Em 
segundo lugar ,  a lguns d iscursos modernis tas posic ionam-se em opos ição a toda 
anál ise es trutura l is ta e mater ia l is ta,  e como resul tado tendem a ver a real idade soc ia l 
e o processo de ens ino como mais aber tos  do que realmente são a uma ‘reescr i tura ’  
d iscurs iva.” 

134 -  Um meme, termo suger ido por Richard Dawk ins em O Gene Egoísta  (1976)  é ,  
como o gene na Genética, a unidade mínima de memória. O meme  ser ia uma unidade 
e evolução cultura l capaz de se auto-propagar podendo ser idé ias ou f ragmentos 
destas: qualquer unidade autônoma que possa ser aprendida e transmit ida, inc luso de 
mente para mente. 

135 -  BOURDIEU, Pierre.  O poder Simbólico ,  4ª.  ed.,  t rad. Fernando Thomaz, Rio de 
Janeiro:  Ber trand Brasi l ,  2001: “O poder s imból ico, poder  subordinado, é uma forma 
transformada, quer d izer,  i r reconhecível ,  t ransf igurada e legit imada, das outras formas 
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Mas, o capitalismo não se satisfez com esse projeto, não basta 

esconder as efetivas relações de força pela violência da escolha de 

adequada taxionomia a serviço de seu escamoteamento: o neoliberalismo 

precisa prescindir do sujeito individuado e torná-lo como a mercadoria – 

fungível; como as partes e peças - intercambiável.  

E, as concepções mais recentes do funcional-estruturalismo 

sistêmico, com a facil idade que a teoria dos sistemas trouxe, permitem um 

enfoque da sociedade tornando o sujeito irrelevante bastando 

considerarem-se as funções sociais em relação para estabelecer uma 

compreensiva teoria social de lata capacidade explicat iva136 com o suporte 

de um modelo cibernético apoiado na teoria da comunicação. Tal teoria 

foge, del iberadamente, dos problemas decorrentes da ação humana – 

subsumida por esse art if ício teórico nos papéis, que sob si escondem o 

agir humano e todos os problemas das decisões que, inevitavelmente, 

def luem da autonomia.  

                                                                                                                                                     

de poder:  só se pode passar  para a lém da a lternat iva dos modelos energét icos que 
descrevem as re lações soc ia is como re lações de força e dos modelos c ibernét icos que 
fazem delas re lações de comunicação, na condição de se descreverem as le is de 
transformação que regem a transmutação das d iferentes espécies de capi tal em 
capi ta l  s imból ico e,  em espec ia l ,  o t rabalho de d iss imulação e de transf iguração 
(numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira t ransubstanc iação das  
re lações de força fazendo ignorar-reconhecer  a v io lênc ia que elas encerram 
objet ivamente e transformando-as  ass im em poder s imból ico, capaz de produzir  
efe itos reais sem dispêndio aparente de energia.”  (p.  15) 

 

136 -  Em par t icular ,  LUHMANN, Nik las . Die Gesellschaft  der Gesellschaft ,  Frankfurt :  
Suhrkamp, 1997.  A r igor ,  a teor ia func ional  dos s is temas que esse autor apresenta é 
bastante d ist inta daquela de seu ex-professor Talcot Parsons:  esta era estrutura l-
func ional pressupondo s istemas dotados de estruturas não quest ionáveis pela teor ia.  
Luhmann fazia a função preceder  à es trutura dando à pr imeira caracterís t icas de 
desempenho interno do s is tema e permit indo que se est ipulassem questões sobre a 
estrutura e  formação dos s istemas. 
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Renaut137 insiste na supremacia do conceito de autonomia, como 

possibil idade de emancipação humana, no marco dos princípios da 

modernidade, part icularmente do individualismo, de tal sorte que o homem 

permanece livre, embora dependente de normas e leis, desde que as 

aceite, embora se l imitando como indivíduo, por uma submissão a uma 

ordenação comum e autorizada a f im de, por uma abertura ao próximo, 

mediante a comunicação, consti tuir uma comunidade de sujeitos que138: 

“em termos de comunidade, não dependeria, no que diz respeito a seu 

destino, de nada mais do que de si própria, sem nada a determiná-la 

externamente”. 

Busca, por essa abordagem, afastar a possibil idade de um Estado 

como sujeito absoluto em estilo hegeliano e contemplar a exigência 

humanista de autonomia, decorrente desse seu conceito de sujeito, centro 

de sentido de si e do seu mundo, capaz de prevenir despotismos (tudo se 

concentra na aceitação autônoma do império das normas) e os desvarios 

individualistas das sociedades “democrát icas”. Mas, esse sujeito uno, 

autônomo não resiste a uma investigação mais consistente: mostra-se, de 

autonomia apenas ilusória, pois essa racionalidade superf icial repousa 

sobre uma dimensão inconsciente e irracional, o Eu domina, dá sentido e 

estrutura a cultura, mas é colonizado pelas forças da comunicação que o 

subtraem a si, que não permitem que seja, como parece pretender 

Renaut, natural e espontâneo. 

Ainda, na esfera dessa autonomia, Robert Pippin no seu Modernism 

as a Philosophical Problem:  on the  Dissatisfactions of European High 

Culture139 apresenta um quadro histórico sobre a evolução do conceito do 

                                                 

137 -  RENAUT, Alain. O indivíduo: reflexão sobre a f i losofia do sujeito, t rad.  Elena 
Gaidano, Rio de Janeiro:  Dife l ,  1998. 

138 -  op. c i t . ,  p.  87. 

139 -  PIPPIN, Rober t  B. Modernism as a phi losophical problem: on the 
dissatisfactions of  European high culture,  Cambridge/Massachuset ts:  Blackwel l ,  
1991. 
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sujeito moderno como espontaneidade no idealismo alemão e a crít ica a 

tal conceito que é atacado por pensadores do porte de Freud, Marx e 

Darwin: esses ao crit icarem a noção de liberdade acabam por atingir a de 

autonomia do indivíduo e nesse mesmo, sob várias formas, viés crít ico, 

Nietzsche, Heidegger e Foucault negaram a noção do sujeito moderno 

como racional e espontâneo. 

A questão para Pippin é saber por que os ideais i luministas falharam 

do ponto de vista f i losóf ico, vez que, do prát ico, promoveram evolução da 

técnica e da ciência, e, dessarte, o aumento do bem-estar do indivíduo e 

de suas capacidades de escolha, posto que com o aumento da 

produtividade e da riqueza, todos deveriam viver melhor e ter mais acesso 

aos produtos da Razão, visto que a difusão da educação e do acesso aos 

livros favoreceu a compreensão desse mundo em transformação e cada 

vez mais complexo.  

Isto é, a humanidade ao ‘dominar’ a natureza, supôs ter criado um 

mundo dependente apenas de suas capacidades e escolhas, entretanto 

esse mundo não se tornou melhor e isso causou um profundo mal-estar ao 

sujeito burguês. E a racionalidade e a espontaneidade do burguês apenas 

o levaram ao desconforto, como disse Sartre, de estar condenado à 

liberdade.  

Para Pippin, a ampla aceitação dos ideais i luministas trouxe consigo 

grande e forte desconfiança e descontentamento decorrentes, em 

particular, da falta de capacidade de dar sentido para a l iberdade e para a 

vida. O predomínio da racionalidade burguesa desencanta a compreensão 

do mundo e rouba-lhe o sentido. Não há como recorrer a Deus posto que 

tornado indiferente à Humanidade ou racionalizado pelos protestantismos 

que, de fato, para conseguirem escapar à sufocante atmosfera racional,  

são levados aos cantos e hinos de louvor.  
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Contrariamente ao tempo circular da nobreza140, a l iberdade 

burguesa vincula-se à produtividade e ao tempo linear, assim, no futuro, 

para o burguês, resta a morte. Instaura-se o universo da angústia quando 

busca compreender o mundo: suas decisões são condicionadas pela sua 

consciente e racional f initude e, para seu transtorno, a ética que a 

acompanha faz pouco possível pensar para a posteridade. O termo de sua 

vida é o horizonte de suas escolhas. 

E, de fato, até por relativizarem a posição do sujeito e torná-lo 

intercambiável, as questões do século XX derivaram da discussão da 

ideologia para o problema da comunicação e da moralidade. Essa 

mudança de foco, vista por muitos como a reviravolta l ingüístico-

pragmática, iria substituir o foco no sujeito, na ação e nas decisões, pelo 

foco na linguagem, na relação comunicativa141. Substitui-se o sujeito de 

conhecimento e de direitos pelo emissor e, muita vez, pelo receptor. Para 

                                                 

140 -  Esse parece ser um dos temas de Proust em O caminho de Germantes  e  O 
caminho de Swan :  a perda do tempo cíc l ico das festas e das recepções pelo tempo 
l inear da agenda e dos compromissos da burgues ia. Aqui há contrapos ição ao texto de 
MARRAMAO, Giácomo. Poder e secularização:  as categorias do tempo.  Trad.  
Gui lherme Alber to Gomes de Andrade, São Paulo: edUNESP, 1995, vez que se 
acredita,  contrar iamente àquele autor,  que a l inear idade da agenda e do agendamento  
burgueses sejam o deus ex machina da era contemporânea. 

141  -  Sem esquecer a adver tênc ia de Pierre BOURDIEU: “  Contra todas as formas do 
erro ‘ in terac ionis ta ’ o  qual cons is te em reduzir  as re lações de força a relações de 
comunicação, não basta notar que as re lações de comunicação são, de modo 
inseparável,  sempre, re lações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do 
poder mater ia l ou s imbólico acumulado pelos agentes (ou pelas 
inst i tu ições)envolv idos nessas re lações e  que. Como o dom ou o pot latch*,  podem 
permit ir  acumular poder s imból ico. É enquanto instrumentos es truturados e 
estruturantes da comunicação e de conhec imento que os ‘s is temas s imbólicos ’  
cumprem sua função polí t ica de ins trumentos de impos ição ou de legit imação da 
dominação, que contr ibuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(v iolênc ia s imból ica) dando o reforço de sua própr ia força às re lações de força que as 
fundamentam e contr ibu indo, assim, segundo a expressão de W eber, para a  
‘domest icação dos dominados ’ .”  (2001:11) 

* O pot la tch é cer imônia de índios canadenses em que são ofertados os pr inc ipais  
bens de um dos integrantes da tr ibo (gera lmente desejando a lguma chef ia)  aos demais  
membros, que os destroem. O doador recebe, pelo ato, uma preponderânc ia e 
d ist inção sobre os outros por efe i to do sagrado ato de desapego e, por esse modo, 
torna-se mais  aceitável como futuro l íder  da comunidade. 
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se conseguir a velha dominação com novos vestidos, buscava-se 

conhecer as carências, desejos e necessidades de um homem médio 

nascido dos questionários, das enquetes142 e tornado, particularmente, 

receptor de mensagens, quer dos ditames da publicidade e da 

propaganda, quer dos comandos legais.   

Esse uso instrumental do sujeito/receptor levou, ainda, ao uso 

instrumental dos meios de comunicação. Nesse aspecto, de fato, se o 

sujeito da comunicação, empiricamente, é o sujeito reif icado como parte 

intercambiável do sistema e não mais o agente histórico consciente de 

seus atos; de um ponto de vista teórico, é preciso admitir que tal sujeito 

seja um coletivo, a própria ordem sistêmica. Naturalmente, este seria um 

excesso, pois os núcleos de resistência se organizam a partir dos próprios 

mass media e interferem sobre esses. O coletivo indiferenciado no âmbito 

da cultura seria uma abstração perigosa e total itária. 

 

2.2.5. A formação da moralidade neoliberal.  

A base da modernidade - a racionalidade técnica – deslocou para o 

mercado a lógica de dominação sistêmica: a cultura143 t inha como seus 

motivos, não a coleta real izada pelos sujeitos agentes e atores da 

história; mas a vontade do poder, escondida pelos meios da violência 

simbólica, e, ao mesmo tempo, quase num paradoxo, a escolha (realizada 

pela vontade do poder) disseminada pelos meios de comunicação. A 

                                                 

142 -  Sempre um recor te arb itrár io de todas as questões admissíveis e conducentes,  
por mais cr i tér ios que possua o pesquisador em sua anál ise qual i ta t iva, a resul tados 
decorrentes da escolha das questões postas d iante das possíveis .  Real izando 
pesquisa prévia para efei to de determinar  como os suje i tos da pesquisa reagem à 
prát ica, ou ainda, uma pesquisa de exploração qual i tat iva com hipóteses f lexíveis e 
sem resul tados esperados – pensa-se em circunscrever os l iames de novos processos 
com os ant igos- isso sempre será d iscutíve l vez que os produtores das questões 
sempre se baseiam em seus pressupostos teór icos.  (Confr .  ALAMI, Sophie;  DESJEUX, 
Dominique e GARABUAU-MOUSSAOUL, Isabel le .  Os métodos qualitat ivos. Trad.  
Luís Alberto S. Perett i ,  Petrópol is /RJ:  Vozes, 2010,  p. 50-52.) 

143 -  Nesta conjectura:  conjunto dos projetos de uma sociedade. 
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gestação do desejo passava da subjetividade à objet ividade sistêmica: o 

receptor não mais selecionava seus objetos (cujo conjunto compõe a 

civil ização), mas tornava-se objeto de heteronomia sob as vestes da 

autonomia, tornava-se objeto/instrumento/mercancia. 

Para permit ir uma ambiência de intimidade no horizonte desse 

construído mundo amorfo das relações comunicat ivas, após muitas 

transformações aportou no presente século com escalas morais 

qualitat ivas capazes de assegurar o conforto de um espaço segregado, 

particular, ínt imo. 

Assim, para considerar um exemplo relevante, a imagem explicativa 

composta por Kohlberg144 radica em certos pressupostos relevantes: 

supõe seja o sujeito humano agente do processo moral seguindo uma 

corrente que encontra raízes em Kant e Durkheim – do primeiro haurindo 

a noção de imperativo categórico e do segundo o relevo do social, do 

coletivo. Some-se a isso a inf luência de Piaget145 e pode-se começar a 

entender mais claramente suas proposições. Numa perspectivação 

cognitivista – Piaget aceita uma interação entre estruturas cognit ivas 

determinadas biologicamente com as ambientais e, com o concurso de 

                                                 

144 -  Ver :  KOHLBERG, Lawrence. Essays on moral  development. vol .  I :  The 
philosophy of  moral  development.,  New York : Harper  & Row, 1981 e The recent  
formulat ion of  the theory. Essays on moral development.  vol .  I I :  The psychology 
of moral  development. New York : Harper & Row, 1984. 

145 -  Veja-se, e.g.,  BATTRO, Antonio M. O pensamento de Jean Piaget:  psicologia e  
epistemologia.  Trad. L ino de Macedo, Rio de Janeiro:  Forense Univers i tár ia ,  1976,  p.  
31-41 e SILVERMAN, Hugh J. (comp.) .  Piaget, la Filosofía y las Ciencias Humanas,  
t rad. ,  Juan José Utr i l la,  Méx ico: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 173 e ss.  
Toma-se, também, em cons ideração o que d iz VASCONCELOS, Paulo A.C.  O jogo e 
Piaget ,  São Paulo:  Suplegraf ,  2003, p. 67: “As ações p iaget ianas provém de um 
supor te b io lógico que, por sua vez, dá sustentação a uma maturação e 
desenvolv imento. Essa ação apresenta-se em Piaget descolada de um contexto 
h istór ico, ou como af i rma Freitag, ‘es ta ação é concebida de forma abstrata, como 
ação gera l de um indivíduo descontextual izado, a -  h istór ico, que representa a espécie  
e no qual estar iam atuando mecanismos universais ’ . ”  Natura lmente,  nem se prec isa 
insis t ir ,  o  mesmo acontece com a escala de moral idade de Kohlberg – os valores  
ser iam universais e a -  h is tór icos, em clara correspondência com a ideologia 
neol ibera l que a ela subjaz. 
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Bärbel Inhelder, acaba por apresentar estágios universais segundo os 

quais evoluir iam a aprendizagem e o pensamento humano: o 

sensoriomotor; o pré-operacional,  o operacional concreto e o de 

operações formais.  

Para focar o aspecto moral publicou O juízo moral na criança  

(1932) em que se refere a uma evolução análoga quanto ao juízo moral:  

sensoriomotor (inexistência de regras - apenas contato com as coisas 

exteriores); realismo moral;  cooperação e, enf im, codif icação de regras de 

conduta. Sempre, segundo o substrato f i losóf ico kantiano que sustenta a 

formulação piagetiana, tomando em consideração o par 

autonomia/heteronomia.  

A partir dessa plataforma estrutural-kantiana, Kohlberg pode 

conceber seus conceitos de desenvolvimento moral e referi- los, 

conjecturalmente, a seis estágios de desenvolvimento divididos em três 

níveis: pré convencional (estágios 1 e 2); convencional (estágios 3 e 4) e 

pós-convencional (estágios 5 e 6).   O pré-convencional seria 

encontradiço entre crianças menores de 9 anos, adolescentes 

problemáticos e criminosos em que os indivíduos não conseguiriam 

entender, respeitar e internalizar normas morais e expectativas 

comparti lhadas. O convencional seria aquele da maioria das pessoas 

ocidentais e envolveria tomar a moralidade como o conjunto de sistemas 

de regras morais, papéis e normas socialmente comparti lhados 

internalizando-o e o pós-convencional atingido por uma minoria de adultos 

depois de 25 anos de idade (termo biológico da adolescência) capazes de 

efetivar juízos morais a partir de seus princípios de consciência e não 

pelas regras convencionais – parte das noções do contratualismo social e 

atinge os chamados princípios universais da consciência, com a 

capacidade de desobediência civi l e até do martírio. Nesse últ imo estágio 

haveria uma orientação moral mais elevada e a obrigação moral seria 

entendida como a) o princípio da justiça; b) o princípio de assumir seu 

papel social (role taking) e c) o princípio de respeito pela personalidade.  
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Em 1984, Kohlberg apresenta uma reformulação de sua teoria, já 

considerando crít icas e contribuições de seu entusiasta Habermas, 

assumindo a avaliação da Entrevista de Julgamento Moral como atividade 

interpretat iva e o Manual de avaliação da entrevista de julgamento moral 

como combinação de dois métodos: o hermenêutico e o psicométrico. 

Pondera-se que a hermenêutica146 não é método, como bem o mostrou 

Gadamer147 e repisa-se: 

O processo descr i to por  Heidegger é o de que toda revisão do 
esboço é capaz de transformar-se em nova projeção de 
s ignif icado e de que projetos r ivais podem levar a uma 
compreensão mais  c lara da unidade de s ignif icado:  a 
interpretação começa com preconcei tos  que são subst i tu ídos por  
outros mais adequados. Esse processo constante de projetar  

                                                 

146 -  Na espec if icação de que seja hermenêutica cabe, por vezes,  no in ter ior  desta  
conjectura,  lembrar  que o uso (Gebrauch)  seja noção das mais  impor tantes para a 
f i losof ia de W it tgenste in na medida em que é o que determina a s ignif icação das 
palavras, conforme o §43 das Invest igações segundo a qual sempre ou quase sempre  
que se indaga sobre a s ignif icação da palavra, es ta s ignif icação pode ser def in ida 
como o uso das palavras na l inguagem ordinár ia.  Desta maneira, a s ignif icação 
(Bedeutung) não pode ser mais cons iderada um concei to apreendido em uma re lação 
propos ic ional  es tát ica como poder ia se notar  em seus apontamentos no Tractatus  uma 
vez que as palavras encontram-se imersas em uma ampla gama de s i tuações 
v ivenc iadas nos mais d iversos contextos  a part ir  dos quais a s ignif icação ser ia  
a lcançada. L itera lmente, no §560 das Investigações Filosóficas :  “A s ignif icação da 
palavra é o que expl ica a expl icação da s ignif icação”.  Is to é, se você quer 
compreender o uso da palavra “s ignif icação”,  então ver i f ique o que se chama de 
“expl icação da s ignif icação”.   A s ignif icação de uma palavra é aqui lo que é 
esc larec ido por meio de expl icação do s ignif icado, ou seja, por  uma expl icação que 
determine a maneira pela qual o uso de uma palavra pode acontecer com sent ido em 
um jogo de l inguagem – e ta is expl icações W ittgenste in entende que sejam as regras 
gramat ica is,  parâmetros para o uso correto das palavras.  E aqui se trata de um 
sent ido par t icu lar  da palavra s ignif icação:  seu uso ord inár io e não o conceito de 
s ignif icado como o art i f ic ia lmente posto por teor ias semânticas formais e, a inda 
porque não há qualquer teor ia do s ignif icado que possa ser extraída das 
Investigações ,  v is to que não se deve perguntar pelo s ignif icado,  mas pelo uso. Ora,  
se a v ida de uma palavra (s igno) é dada pelo seu uso, e se o uso de uma palavra 
pode ser a lcançado apenas nos contextos específ icos de múlt ip las s ituações, o inf in i to 
surge como hor izonte para a def in ição do s ignif icado de uma palavra, e os l im ites da 
l inguagem estejam em uma forma de vida,  no âmbito da cul tura. Nesse sent ido,  
af irmar que o sujei to seja uma atmosfera semânt ico-pragmát ica s ignif ica poss ib i l i tar-
lhe compreender ao usar,  afastando o problema da consc iênc ia e a c ircunscr ição à 
l inguagem. 

147 GADAMER, Hans-Georg..  Verdade e Método: t raços fundamentais de uma 
hermenêut ica f i losóf ica.   3ª .  Ed. .   t rad.  Flávio Paulo Meurer .   rev. Ênio Paulo  
Giachin i.   Petrópol is /RJ.  Vozes.   1999,  p.  267-269. 
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const i tu i  o movimento do compreender e do in terpretar .  Quem 
busca compreender  expõe-se aos erros der ivados das 
pressuposições não decorrentes das própr ias coisas. A tarefa 
permanente da compreensão é a e laboração e a art iculação das 
projeções apropr iadas, antec ipatór ias por  natureza, a serem 
conf irmadas pelas própr ias ‘co isas’ .  Aqui a única ‘objet iv idade’  
cons is te na conf irmação que um pressuposto pode receber  da 
e laboração. Que caracter iza as pressupos ições inadequadas 
senão transformarem-se em nada ao serem trabalhadas? O 
compreender apenas real iza todo seu potenc ia l se não parte de 
pressuposições arb itrár ias . Dessarte há um sent ido pos it ivo dizer  
que o in térprete não defronta o texto l im itando-se a permanecer 
no marco das pressupos ições presentes em si,  mas que, f rente 
ao texto, expl ic i tamente,  ponha à prova a legi t im idade de ta is  
pressuposições,  is to é, sua or igem e val idade. 
Esse requis i to básico pode ser v isto com a radical ização de um 
procedimento que exercemos, de fato, sempre que 
compreendemos a lguma coisa. <. . .> A compreensão 
metodologicamente consc iente não buscará meramente idéias  
antecipatór ias, mas torná- las consc ientes , submetê- las a 
exper iênc ia e, então, adquir ir  a correta compreensão das coisas. 

 

Quanto à psicometria148 sabe-se que leva a considerar valores 

numéricos oriundos da tabulação de questionários e tem a precisão que o 

método qualitat ivo pode dar. O passo hermenêutico subseqüente seria a 

busca de obter compreensão a partir da estratif icação numérica. Para 

                                                 

148 -  A psicometr ia desenvolve duas at iv idades pr inc ipais :  a quant i f icação de 
fenômenos ps icológicos recorrente a var iáveis descr i t ivas correspondentes, por  
analogia, às característ icas dos indivíduos estudados e, depois,  processa ta is dados 
v isando obter resultados numéricos que permitam efet ivar comparações entre 
segmentos da amostra. As re lações numéricas encontradas para os dados devem 
manter correspondência com as relações empir icamente ver i f icáveis ,  uma vez que 
toda apl icação ps icométr ica supõe adoção prévia de enfoque exper imenta l e de 
interpretação ps icológica da l inguagem matemática.  

Para efe i to da mensuração emprega-se uma escala de medida, seqüênc ia numér ica 
convenc ional  cujos e lementos se encontrar iam em correspondênc ia b iunívoca com 
traços ps icológicos dos sujei tos estudados segundo a observação do exper imentador .  
Tais escalas podem ser,  entre outras: (a)  escalas nominais  para quant i f icar dados que 
mantêm seu caráter  qual i ta t ivamente s ingular (e.g.,  local  do óbi to) ;  (b)  escalas  
ord inais v isando ordenar  os   suje i tos  da amostra quanto a traços pré-selec ionados 
pelo exper imentador;  (c)  escalas de intervalos objet ivando  comparar  di ferenças entre  
os d iferentes níveis de caracterís t ica escolh ida em cada suje i to estudado; e (d)  
escalas de razão comparando as d iferenças obt idas em (c)  com alguma unidade 
arb i trár ia  de medida.  Há, a inda,  medidas de correlação e covar iânc ia para efei to de  
determinar var iação conjunta de fatores  medidos.   
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essa segunda etapa baseou-se em Hare149 que propõe, em seu 

característico neokantismo, sejam o cerne da moralidade os princípios da 

just iça mantendo o alinhamento com a perspectiva piagetiana de respeito 

pelas pessoas e pelas regras, na busca de tratar cada pessoa como f im e 

não como meio. Expande por recurso à Arete grega esse conceito 

incluindo como tarefas morais a generosidade, o comparti lhamento, o 

cuidado do outro e a responsabil idade.  

Essa abordagem etnocêntrica e idealista apresenta como ontologia o 

que configura simples classif icação, nem certa, nem errada – só útil ou 

inúti l. Esse instrumento serviu e servirá para que se possa qualif icar 

condutas alheias e muita t inta se verterá na insensata busca de sat isfazer 

o controle do outro e a possibil idade de justif icar a própria conduta com 

reclamos de universal idade só possível no quadro de um etnocêntrico 

teorizar. 

Tanto é assim, que Kohlberg chega a admitir um sétimo e últ imo 

estágio moral, nessa hierarquia integrativa que expôs: a construção da 

identidade ou unif icação com o ser, com a vida, com Deus e a 

compreensão intelectual da própria natureza. Esse giro espinosiano 

também comporta as mesmas indicações acima: trata-se de construção 

arbitrária de classif icação de escolhas morais (o que também é impróprio: 

escolhas ét icas, na verdade). De pouco servirá dizer que apenas os que 

se encontram no nível 6 sejam capazes de at ividade revolucionária vez 

que se não adaptam simplesmente às regras: são capazes de pensá-las 

sob o ângulo de princípios.  

A grande questão é que princípios também são regras, também 

podem ser pensados e descartados segundo uma concepção de mundo 

efetivamente transformadora.  Esse universal ismo predicado por Kohlberg 

                                                 

 149 -  HARE, Richard M. Ethical Theory and uti l i tar ism. in SEN, Amart ia & 
WILLIANS, Bernard. (Eds.)  Uti l itarism and Beyond. Cambridge, Massachusetts :  
Cambr idge,  1982. 
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esconde a manipulação neoliberal pela manutenção dos estados de coisas 

pela indiscutibil idade de princípios que devem, apenas e quando muito, 

ser ponderados. É preciso ver que se a falta de princípios pode conduzir à 

desordem, na verdade esses devem ser construídos pela própria vivência 

– não são dados, são sócio-historicamente construídos e se correlacionam 

com as prát icas do sistema dominante de produção.  

 

2.2.6. Por uma ética a ser ensinada. 

Referir-se aos projetos de sua sociedade e lutar por eles é legít imo 

e leva à sol idariedade, à compreensão de si frente ao Outro e das causas 

pelas quais vale a pena o bom combate pela vida, permit indo inclusive, 

olhar com a devida desconfiança princípios que, ao estabelecerem os 

lindes das condutas legalmente admissíveis, também mutilam as condutas 

efetivamente exigíveis para resolver di lemas150 si tuacionais.  

Atribuir preponderância a princípios, além do grande problema do 

normativismo-deontológico da ponderação (expressão que signif ica, de 

fato, uma escolha segundo a gravidade, segundo o peso), em dada 

situação implica escolha e sobre isso já se falou longamente a f im de 

                                                 

150 -  Um exemplo repet i t ivamente c itado é o chamado d i lema de Heinz: fur tar  
medicamento e salvar  a esposa ou cumpr ir  a le i  e correr o r isco da morte da mesma. 
Há, de fato outros conf l i tos a cons iderar:  o  do farmacêut ico que poder ia ceder ou dar 
crédi to a Heinz; o do fabr icante que se soubesse do problema poder ia ceder- lhe 
gratui tamente o fármaco necessár io;  o do governo que poder ia assist i- lo como parte 
de sua função de previdênc ia etc .  Outro d i lema contrapõe o pr incíp io da d ignidade 
humana ao da manutenção da v ida. Cabe manter a v ida quando o resul tado da 
manutenção resultar  em vida indigna? Dif íc i l  res is t ir  ao tex to de Henr i  Michaux:  
Jubilat ion à l ' inf ini de la dispari t ion des disparités in   Postures (1985) :  " Dans 
l 'étro ite sal le /  qui cesse d'être ét ro i te / /ca lme v ient  à notre rencontre/un calme de 
b ienvenue/ /  composé d'al longes, d'a l longes/abandons non dénombrés//  Emplacement  
n'est plus ic i /n 'est p lus là on a cessé d'en avoir ,  d 'en vouloi r /Du cotonneux en tous  
sens//  vaci l lant,  indéterminé/sur  le  passé qui  sombre/ /  Tourments , tournants  
dépassés/un corps pour tant non d isparu a coulé//  Lieux quit tés/Temps du calme 
cont inu/parfa i t  / /  non modulé/Temps dans lequel on ne sera plus déconcerté / /  
d ivisé,/dans lequel r ien n' interpel le, /où ne débouche phénomène aucun / /  Plus de 
rencontre/Monde sans gradins / /  ou aux mil l iers  d' impercept ib les  gradins / /  acc idents 
ind is t inc tement coul issant dans de s imila ires acc idents / / /  Égal isat ion/enf in 
trouvée/enf in  ar r ivée / /   qu i ne sera p lus  in terceptée./ /  On y vogue.” 
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indicar que apenas o solidário compreender das necessidades efetivas a 

prover nessa situação pode ser o norte para obtenção da resposta menos 

danosa a todos. Porque, de fato, o problema é ético e envolve a questão 

central: como devo me comportar para produzir o maior benefício a todos. 

Essa é a questão da solidariedade e é a questão ética por excelência: o 

mais é idealismo ontologizante, é ideologia neoliberal travestida de 

interrogações neokantianas. 

A propósito, a derivação normativo-deontológica de Kant visa 

expurgar o problema de choque de princípios (natural a essa corrente 

moral) reduzindo todos os princípios a um único que pode ser assim 

expresso151: 

Age só segundo uma máxima tal ,  que possas querer ao 
mesmo tempo em que se torne le i  universal. (prelo: p.80) 

 

Tal princípio pode ser dito necessário para qualquer ét ica, mas será 

suf iciente? Kant af irma:  

O dever há de ser uma necess idade prát ico- incondic ionada da 
ação; há de valer ,  portanto,  para todos os seres racionais  – 
únicos a quem um imperat ivo possa se refer i r  e só por isso há de 
ser le i  para todas as vontades humanas. <. . .> Ainda mais , tanto  
maior será a subl im idade, a d ignidade inter ior  do mandato de um 
dever ,  quanto menores sejam as causas subjet ivas a seu favor e 
maiores as contrár ias,  sem com isso debi l i tar  em algo a 
constr ição pela le i  ou d iminuir  de qualquer modo seu valor .  
(prelo: p.  85) 

 

A tal princípio adiciona-se um segundo que é o imperat ivo prático: 

Age de ta l modo que possas usar a humanidade, tanto em tua 
pessoa como na pessoa de qualquer  outro,  sempre como um f im 
e nunca somente como meio. (pre lo: p.  89)   

 

e que representa o l imite da l iberdade das ações e de todos os f ins 

subjetivos.  

                                                 

151 -  KANT, Immanuel .  Fundamentação da Metafísica dos Costumes. t rad. Márc io 
Pugl ies i,  São Paulo: Ícone, pre lo. 
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Naturalmente, essas postulações voluntaristas e egoístas poderiam 

ser transformadas em outras operacionalmente mais adequadas se 

fossem formuladas pela negativa, isto é, se sustentasse que máximas que 

se não desejam ver transformadas em leis são imorais e não podem se 

constituir em deveres. Mesmo assim e com todo respeito que se deve a 

esse pensador burguês-revolucionário, os critérios postos não afastam 

todas as máximas antiéticas, vez que a universalidade da prática não a 

torna de imediato ética, mas apenas a faz moral, vez que tal 

universal idade da prática, com freqüência, apenas assegura que esta tem 

o aval etnocêntrico ou do grupo dominante.  

As questões éticas se resolvem no projetar de condutas que 

beneficiem a todos se praticadas e dependem do que a part icular 

atmosfera semântico-pragmática conseguir incorporar da situação para 

efeito de decidir. É muito mais uma questão de conhecimento associada a 

outras da esfera da capacidade de ação que simples aspecto vol it ivo:  

para se obter um posicionamento ético adequado espera-se muito mais 

que desejar ver universal izadas as máximas que proponha, ou a prática 

de atos que apenas ponderem princípios, por si discutíveis, adquiridos de 

um contexto: deseja-se poder.  

Apenas a vivência completa da situação pode servir para a 

compreensão de decisões dotadas de eticidade e esse ponto de vista não 

é part i lhável. A busca constante da redução do dano, a todos, é o único 

parâmetro sustentável para o estabelecimento de posicionamento ét ico 

aceitável: em cada situação agir segundo a estratégia menos danosa a 

todos e a tudo. 

A grande questão subjacente e que se põe desde o início, pelo 

menos desde Aristóteles, é aquela: af inal, o que é uma vida boa? A 

resposta passa por outra: o que faremos ou f izemos teve conseqüências 

as menos danosas a todos? Quando se af irma que algo é bom deve-se 

estar pronto a just if icar que o enunciado, prima facie , corresponde, em 

situação, ao que se podia fazer de menos danoso.  
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Essa assertiva, desde o argumento da falácia natural ista de George 

Moore argumentando que bom é conceito primitivo, assim como belo e 

justo, ou seja, ou se sabe o que é, ou não se sabe, até um possível 

elenco das diferentes ‘def inições’ pela história da Filosofia, pode ser 

assim tabulada: 

Bom útil - tendo em vista sua uti l idade para dado f im; 

Bom inerente – a experiência defluente de sua contemplação é 

compensadora; 

Bom extrínseco – representa meio para agir bem; 

Bom intrínseco – o bom propriamente dito; 

Bom f inal – o que é inteiramente bom (o bonum in se); 

Bom concorrente – concorre para a consecução da vida boa. 

 

Por simples inspeção nota-se que qualquer dessas definições 

remete a um círculo – ao f im todas concluem – o bom é bom.  

De fato, a resposta de que é uma vida boa dependerá de aspectos 

de conhecimento e de outros práticos. Valores são criados segundo 

expectativas de realização possível e o melhor, via de regra, é o que se 

não tem. Se o Homem é feliz onde não está, f ica clara a situação da 

impossibil idade prática de se pref ixar valores como universais. Platão 

sustenta no Filebo  que nem o prazer, nem o conhecimento bastam por si 

mesmos para constituir uma vida boa e a exigência contemporânea de que 

seja relacionada com objetos ou causas distintas daquelas que levam ao 

próprio bem-estar (embora seja uma civi l ização hedonista) e, ainda que 

proporcione sentimento de realização e de excelência, conduz a situações 

dist intas para sujeitos dist intos. Assim, questões meta-ét icas se impõem:  

1. Qual o signif icado dos termos ét icos?  

2. Há uso moral estrito de tais termos? 

3. Qual a natureza dos juízos em que há ocorrência de tais termos?  

4. Há regras que regulem o uso desses termos e desses juízos? 
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5. Pode-se provar ou demonstrar ou justif icar a val idade dos juízos 

éticos? 

6. Pode-se provar ou demonstrar ou justif icar o valor? 

 

Essas questões se respondidas levam a estratégias de just if icação 

ou de definição ou natural istas ou metafísicas:  

A primeira abordagem, aquela da justif icação buscaria resolver o 

problema encontrando inferências que ligassem ‘bom’ e ‘deve’, seguindo o 

princípio de Padoa152, a premissas que não tivessem tais termos. Isso não 

é possível, pois se não pode transitar do ser ao dever ser, nem do fato ao 

valor. Há para tanto uma impossibil idade lógica e se uma lógica deôntica 

pode ser pensada, nem por isso funda o conceito de dever ou de bom – 

apenas se serve desses para efeito de construir suas tabelas. 

As estratégias de definição padecem de problemas análogos visto 

que se deveria definir o deve em função do ser e o valor em termos de 

fato, isto é, os termos éticos poderiam ser definidos em função de termos 

não-éticos, pois seriam apenas asserções de fato escamoteadas pela 

forma ética.   

Uma solução simples, à Moore, seria rejeitar essa estratégia 

acoimando-a, simplesmente de ‘falácia natural ista’ por identif icar juízo de 

valor, ou ético, a um juízo factual.  Mais relevante será mostrar que isso 

consiste em erro. A primeira tentat iva para tanto consist irá em afirmar que 

uma definição de termos ét icos em factuais leva à colocação de uma 

questão aberta.  

Dessarte, dizer que algo é bom ou correto porque possui a 

propriedade P  sempre permitirá que se interrogue, ainda assim se isso é 

bom ou correto, num círculo vicioso permanente, pois a pergunta poderá 

ser reiterada indefinidamente.  

                                                 

152 -  Excelente apresentação desse pr inc íp io, devido a Alessandro Padoa,  encontra-se  
em SUPPES, Patr ick .  Introduct ion to Logic. New York : Dover,  1977, p. 169-172. 
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Considerando que, em sua generalidade, essa posição defende que 

os termos éticos e valorat ivos são apenas asserções de fato, podemos 

perceber que perde, ao enfatizar o semântico, o aspecto pragmático dos 

juízos éticos: af irmar que algo é bom ou correto signif ica que deve ser 

praticado preferencialmente a todas as demais possibil idades em dada 

situação.  

Se um princípio ét ico se incorpora ao discurso, nem assim justif ica 

porque devemos aderir ao princípio e, apelar a uma definição para buscar 

a justif icativa a essa adesão leva à necessidade de just if icar a definição e 

isso equivale, tecnicamente, a retornar a problemas idênticos ao da 

just if icação de um princípio, já que exigem para os valores a estrutura da 

dependência lógica do signif icado. 

Outra estratégia consiste em afirmar que os princípios e juízos de 

valor são auto-evidentes e por serem intuit ivos carecem de qualquer 

just if icativa: são verdadeiros ou falsos, mas não requerem justif icat iva. 

Desse ponto de vista, os juízos ét icos têm raízes na natureza e nas 

relações entre as coisas, mas não derivam de proposições sobre o 

Homem e o mundo. Fácil ver que essa posição é insatisfatória, pois faz 

dos enunciados ét icos e dos juízos de valor: enunciados auto-evidentes e 

admitem, assim, que qualquer escolha de valores seja possível. 

A escola de Oxford, durante algum tempo, sustentou que os juízos 

éticos e de valor são atos, essencialmente racionais, de apreciação, 

recomendação e preceito: atos voltados a obtenção de condutas 

desejadas. 

Aqui se encontra, de fato, o início de uma possível ética. Suas 

questões são de índole pragmática, voltada à ação correta na situação 

dada. Parte da questão de qual ato pode ser praticado dada a situação 

para causar o mínimo de dano a si e a todos. É prática que se insere 

numa civi l idade sob a égide de um projeto da Cultura.   

A etimologia de civil idade leva a quatro dimensões: o conhecimento 

respeitoso dos semelhantes; a arte de ‘estar junto’; o controle voluntário 



125 

 

da coação e vínculos tecidos pelas relações sociais que objetivam 

concret izar os projetos da cultura. Dessarte, a prát ica de atos morais só 

pode se dar em uma dada civi l idade a partir de posturas éticas da cultura.  

Ao agir,  uma dada atmosfera semântico-pragmática (sujeito) carrega de 

signif icado seu ato considerando os vínculos que pode perceber, a part ir 

da totalidade de sabença disponível na situação, em busca de seu menor 

prejuízo e de todos seus coevos.  

Não se trata de util i tarismo simples, mas da ação menos 

dispendiosa para todos. O conjunto de projetos da sociedade, tanto 

quanto pode ser apreendido, motiva as escolhas do sujeito na concreção 

da civil idade. A tentativa de qualif icar as condutas ou de graduar seu 

valor ét ico/moral sempre será dependente de outra atmosfera semântico-

pragmática e representará, apenas, um juízo de índole moral que pouco, 

ou em nada, contribuirá para a civi l idade, ou para a cultura. Será sempre 

simples avaliação exterior e incapaz de produzir escala de qualidade para 

as ações humanas.  

O fundamental nesse prospecto ét ico é a consideração que, em 

situação, as ações sejam escolhidas, no limite da capacidade da 

atmosfera semântico-pragmática agente, em conformidade com os 

projetos da sociedade que tal atmosfera possa alcançar. A civi l idade é o 

espaço ínt imo do social,  vez que reclama o agir a partir de projeto social 

em dada situação, visto que o modo pelo qual são pensados o saber, a 

norma e o poder em dada cultura acaba por produzir a sensação de 

pertinência a dada sociedade, a esse estar junto que aquece a vida em 

sociedade desse ser de desejo, um ser espetacular cujo comportamento 

mimético é, ao mesmo tempo, matriz do vínculo social e fonte de 

conflitos153. 

                                                 

153 -  GIRARD, René. Mensonge romantique et vérité romanesque. Par is:  Grasset ,  
1961 e La violence et  le sacré.  Par is :  Grasset ,  1972. 
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A civi l idade, por sua plast icidade, como precisa real izar os projetos 

da cultura, perfaz no âmbito moral os desígnios da ética e por seu caráter 

informal, permite escapar dos l indes da análise binária característica do 

kantismo (certo/errado; heterônomo/autônomo etc.) e de seus sectários, 

para ingressar numa lógica de critérios múlt iplos decorrentes das 

singularidades das situações.  

Se as situações enfeixam compossíveis, a escolha deflui de ações e 

a novas conduz, num re-emergência do polít ico que tece as relações entre 

o projetado e o possível rumo a decisões em ambiente complexo 

contribuindo para a ponderação de soluções possíveis numa dialogia 

entre os atores sociais mais do que a partir de princípios categoriais  a 

priori: viabi l izando esse estar junto que humaniza os espaços das 

relações de subordinação e sobreleva aquele de coordenação - não o 

censor moral que diz o que é melhor a part ir de sua posição social ou de 

staff  burocrático, mas o coevo, o comparticipe, aquele que pondera junto 

a ação adequada na realização plena da cultura no processo da 

civil idade.  

A pergunta sobre qual educação se deve ministrar passa 

necessariamente pela solução desse problema e desde já se estabelece 

esse parâmetro para sua decisão: a educação que se pretende tem 

caráter e comprometimento sócio-histórico, visto depender da sabença e 

dos atos que conduzem na direção dos projetos da sociedade. Não a pura 

repetição das práticas, não o profetismo libertário sem raízes, mas a ação 

humana pautada pelo mínimo dano a todos e na f idelidade da produção da 

realidade pretendida e projetada a f im de realizar com os meios 

disponíveis uma nova etapa que conduza, degrau a degrau, à plena 

realização dos sujeitos numa sociedade igualitária, solidária e fraterna. 

Não se trata de substituir o existente pelo nada do simplesmente 

pensado, mas a partir dele constituir a possibil idade de novo projeto que 

faça do Homem o ator de seus atos e lhe permita compreender a natureza 
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do processo globalizante e articuladamente etnocêntrico que os 

dominantes tentam impor.  

Se o recrudescimento dos controles é inevitável, como bem o 

demonstra Dreifuss154, por força da formação de grandes conglomerados 

empresariais, em geral em conjunção com o suporte de grupos f inanceiros 

e, tendo Estado, nessa nova forma organizacional, simples papel de 

válvula de alívio e de formação de quadros e mão-de-obra para dar 

suporte à atividade empresarial, maior ainda deve ser o papel dos 

educadores para fazer frente a essa suti l forma de domínio que o poder 

dissimula sob a aspecção de ‘natural ’ controle do ensino mediante 

sistemas de avaliação que, longe de imporem qualidade (sempre um 

conceito ideológico), exigem intercambiabil idade e reposição de pessoas 

capazes e a bom preço no mercado de trabalho, a f im de assegurar que o 

investimento de tais grandes grupos permaneça e garanta a evolução do 

produto interno bruto e das possibi l idades nacionais. 

Cabe citar155: 

É cer to que neste novo milênio, mais do que em qualquer outra 
época, as novas tecnologias inserem o conhec imento como 
def in idor das te ias  v is íve is e inv isíve is,  que tecem as tramas do 
poder e das dec isões e impõem repensar o sent ido de um novo 
homem. Um re-pensar vol tado para o incent ivo da percepção 
cr í t ica, capaz de fornecer a esse homem a consc iênc ia de que 
seja qual for  o uso soc ia l que faça da técnica, a humanidade 
como um todo será afetada. Cabe, portanto, garant ir  não apenas 
a produção e a reprodução do conhec imento, mas a capac idade 
de resgatar e reaf irmar valores ét icos que preservem a v ida na 
Terra. Ganha, ass im, v igor e atual idade a ant iga in terrogação 
sobre o que faz a humanidade do homem. Mas perscrutar sobre  
essa humanidade é também buscar res t i tu ir  o sent ido ex istenc ia l  
da dignidade do homem. 

 

                                                 

154 -  DREIFUSS, René Armand. Transformações: matrizes do século XXI.  Revisão e 
complementos de Estre l la  Bohadana, Petrópol is /RJ: Vozes,  2004. 

155 -  Op.  Ci t . ,  p.  657. 
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A partir dessa possível leitura da eticidade da conduta deve, 

segundo esta conjectura, ser possível se pensar no alvo ét ico da 

educação. 
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3. O PROCESSO INDIVIDUAL: A FORMAÇÃO DO SUJEITO 

CONTEMPORÂNEO 
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3.1. Construção midiática da realidade e autoestraanhamento do 

sujeito contemporâneo156. 

 

Vive-se uma situação estranha: informações e informes chegam em 

tempo real via acessos de internet, noticiosos disponíveis em inúmeros 

pontos de venda e pelo rádio, pela TV, pelos inúmeros equipamentos 

eletrônicos portáteis – todos afastando o sujeito do tempo e local 

presentes. Nesse universo midiático a imagem157 substitui o 

acontecimento, por sua vez único a cada vez e não ligado à 

previsibil idade de uma cadeia de eventos na contingência geral 

componente do mundo da vida.   

A irreal idade cotidiana158 põe o contemporâneo numa redoma 

informativa e esse não consegue a consciência nít ida dos fatores que o 

                                                 

156 -  Retoma-se neste tópico, d ia logicamente, muito do que se apresentou na tese de 
doutoramento em Fi losof ia,  apresentada ao Programa de Pós Graduação Str ic to Sensu 
em Fi losof ia da Pont i f íc ia Univers idade Cató l ica de São Paulo, sob o t í tu lo Sujeito – 
Traços de um projeto burguês ,  em 2008,  vez que a pergunta a se responder neste  
trabalho de há mui to part i lha o tempo que se tem. 

157 -  Lembrando que imagem corresponde a eidos ( idé ia) ,  mas dando apenas sua 
aparência. 

158-  Confr .  BERGER, Peter L. & LUCKMANN, Thomas (1974: p.  35-68) e, para ressaltar  
sua ir real idade: “ [ . . . ]  Nós descobr imos, ao contrár io ,  que a metáfora es tá inf i l t rada na 
v ida cot id iana, não somente na l inguagem, mas também no pensamento e na ação.  
Nosso s is tema conceptual  ord inár io,  em termos do qual não só pensamos, mas 
também agimos, é fundamentalmente metafór ico por natureza.  Os concei tos que 
governam nosso pensamento não são meras questões do in te lecto. Eles governam 
também nossa at iv idade cot id iana até nos detalhes mais tr iv ia is .  Eles es truturam o 
que percebemos, a maneira como nos compor tamos no mundo, e o modo como nos 
re lac ionamos com outras pessoas.  Tal  s is tema conceptual desempenha, portanto, um 
papel central  de nossa real idade cot id iana.  Se est ivermos cer tos, ao suger ir  que esse 
s istema conceptual  é em grande par te metafór ico, então o modo como pensamos, o 
que exper ienc iamos e o que fazemos todos os d ias são uma questão de metáfora.”  
LAKOFF, George & JOHNSON, Mark  (2002: p. 45-46) .   Lembra-se, a inda, SHIELDS,  
David. (2010: p. 209) :  “W ho owns the words? W ho owns the mus ic   and the res t of  our 
cu lture? W e do – a l l  of  us – though not a l l  of  us know it  yet .  Real i t y cannot be 
copyr ighted.”  (  Quem é dono das palavras? Quem é dono da mús ica e do res to de 
nossa cultura? Nós – todos nós, embora nem todos saibamos d isso ainda. A real idade 
não é passível  de copyr ight.”  ( t radução l ivre)   
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fazem se comportar, agir e permanecer vinculado a uma rotina buscando 

tornar concretos/reais seus anseios e, ao mesmo tempo, lançá-lo na 

busca inf inita dos produtos civil izatórios que, mesmo sem completa 

consciência, a todo dia fabrica.  

Nessa aporia interna, originada nas relações de mercado, e segundo 

o núcleo central das representações sociais,159 com origem no consumo, 

f inda por mergulhar numa situação instauradora de uma angústia 

permanente pela desproporção entre o feito e o a fazer160.Como bem 

assinalou Marcuse161:  

Na época burguesa a teor ia da relação entre o necessár io e o 
belo,  entre trabalho e prazer  exper imentou modif icações 
dec is ivas.  Em pr imeiro lugar desaparece o modo de ver segundo 

                                                 

159-  MOSCOVICI,  Serge def in iu:  “ ‘Em poucas palavras,  a representação soc ia l que tem 
por função a e laboração de comportamentos e a comunicação entre ind ivíduos” .  
(1978: p. 26) ,  e esse mesmo Moscovic i  apresenta evolução do concei to apud 
PEREIRA DE SÁ: “Por  representações soc ia is,  entendemos um conjunto de conceitos,  
propos ições e expl icações or ig inado na v ida cot idiana no curso de comunicações  
interpessoais .  Elas são o equivalente, em nossa soc iedade dos mitos e s istemas de 
crenças das soc iedades tradic ionais;  podem também ser v istas como a versão 
contemporânea do senso comum.” (1996:  31) . 

160 -  Refer indo-se a Sar tre, LEOPOLDO E SILVA, Frank l in  trouxe cons iderações que 
reforçam esse estranhamento cot id iano: “O passado nunca é iso lado, é sempre o 
modo como a consc iênc ia se reconhece a part ir  do presente, e esse modo é s intét ico,  
is to é, o passado somente surge a part ir  do presente, re l igado a e le, quando o para-s i  
t ranscende-se para trás de s i .  No presente,  sobrevivo ao meu passado: tenho de v ivê-
lo na forma do já v iv ido, do u lt rapassado que permanece em mim, como o que já fu i e 
tenho-de-ser.  ”  Não há passado salvo para um presente que só pode exist ir  sendo lá 
trás o seu passado, ou seja: só têm passado os seres de ta l ordem que,  em seu ser,  
está em questão seu ser passado, seres que têm-de-ser passado.”  (Sar tre, 1982: 145)  
<. . .> Em outras palavras, a referênc ia ao passado é sempre uma síntese entre  
presente e passado. Por isso se d iz que ‘ temos um passado’ ,  is to é, o trazemos em 
nós, não como uma coisa que possuímos,  mas como uma re lação interna com um 
presente sedimentado no processo pelo qual o para-s i  se vai  cr is ta l izando em em-si  
no processo temporal .  Por  isso, Malraux d izia que a morte transforma a v ida em 
dest ino. Quando morrer ter ia s ido inte iramente o meu passado: portanto, já o sou de 
a lguma maneira, porque já o v ivi .  Mas não sou o meu passado porque a d istância que 
a consc iênc ia mantém de s i própr ia ex ige que eu retome constantemente o meu ser na 
imanênc ia do presente: a ex istênc ia é processo pela heterogeneidade porque a 
consc iência nunca coinc ide consigo mesma. A cada presente,  o ser da consc iênc ia é 
para-s i ,  mas o passado do para-s i retorna como em-si,  vida substanc ia l izada.”  (2004:  
114-115)   

161-  MARCUSE, Herber t  (1997:94 -  95) .   
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o qual a ocupação com os valores supremos ser ia apropr iada 
como prof issão por determinados setores soc ia is .  Em seu lugar  
surge a tese da universal idade e val idade gera l da ‘cul tura ’ .  A 
teor ia ant iga af irmara de boa consc iênc ia que a maior ia dos 
homens são (s ic.)  obr igados a despender sua ex istênc ia com a 
provisão das necessidades v ita is,  enquanto uma pequena parcela 
se dedica ao prazer  e à verdade. Por menos que se tenha 
modif icado a s i tuação, a boa consc iência desapareceu. A 
compet ição l ivre confronta os indivíduos entre s i  como 
compradores e vendedores de força de trabalho. A abstração 
pura a que os homens são reduzidos em suas re lações soc iais  se 
estende ao re lac ionamento com os bens ideais.  Já não ser ia 
verdade que a lguns são de nascença dest inados para o trabalho, 
e outros,  para o óc io.  Alguns para o necessár io,  outros,  para o 
belo.  Assim como a re lação de cada indivíduo com o mercado é 
imediata (sem que suas qual idades e necess idades pessoais  
adquiram relevânc ia a não ser como mercador ias),  também é 
imediata em relação a Deus,  imediata em relação à beleza,  
bondade e verdade. Como essênc ias abstratas todos os homens 
devem part i lhar por igual desses valores . Assim como na práx is  
mater ia l o produto se separa do produtor ,  autonomizando-se na 
força cois i f icada gera l  do ‘bem’,  ass im também na práxis cu ltura l  
se sol id i f ica a obra, seu conteúdo, em um ‘valor ’  de val idade 
universal.  Conforme sua essênc ia, a verdade de um juízo 
f i losóf ico, a bondade de uma ação moral,  a  beleza de uma obra 
de ar te, devem afetar  a todos, se refer ir  a todos, comprometer a 
todos. Independentemente do sexo e or igem, sem referênc ia à 
sua posição no processo produt ivo, esses indivíduos prec isam se 
subordinar aos valores cul tura is .  Prec isam assumi- los em sua 
v ida, facul tando- lhes permear e transf igurar sua ex istênc ia. A 
‘cul tura ’  fornece a ‘a lma’ à ‘c iv i l ização’ .   

 

Macroestruturas e estruturas de domínio, instituições, relações 

protocolares162 previamente estabelecidas e uma história que, longe de se 

f indar,163 se perpetua nas práticas cotidianas, transformam a percepção, 

                                                 

162 -  Relações estas que, longe de aproximarem, afastam as relações intersubjet ivas e  
instauram o mundo burocrát ico e as estruturas de dominação mudas do s istema de 
governo. Sem esquecer  as outras,  mais danosas, que se ins tauram nos 
re lac ionamentos in terpessoais duradouros e que impedem a produção da novidade e 
congelam as expectat ivas recíprocas dos part ic ipantes. 

163-  A proposta da predominânc ia de uma democracia l iberal sobre todas as outras 
formas de dominação exis tentes e, portanto, por fal ta de oponentes, cu lminando no 
f im da his tór ia apresenta certo in teresse, mas deixa de ter  ressonânc ia ao se 
descobr ir  que as oposições -  de fato ex istentes entre os diferentes “ ismos” escondidos  
na aparente homogeneidade de governos -  radicam nas pol í t icas de b locos 
econômicos e suas a l ianças.  Não esquecendo de que, se esta conjec tura t iver  
fundamento, a Histór ia fo i ,  é e será produto das tensões d ia lét icas entre Cul tura e 
Civ i l ização sem qualquer  poss ib i l idade de chegar a um f im por  decorrênc ia de um 
consenso def in i t ivo entre as aspirações presentes na Cultura e a capacidade de 
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aparentemente lúcida daquilo que se configura como real, num sonho 

intersubjet ivamente sonhado e construído por massa de informações, 

permanentemente fornecida e acrescida por multimeios e pelo deambular 

desse sujeito construído e auto-construído no meio social164. Como disse 

Baudri l lard165:  

Habitualmente, em nosso universo mid iát ico, a imagem é dada 
em lugar do acontec imento. Esta o subst i tu i  e o consumo da 
imagem esgota o fenômeno por procuração. Esta vis ib i l idade de 
subst i tu ição é a própr ia es tratégia da informação, is to é, de fato,  
a intenção de produzir  a ausênc ia de informação por todos os  
meios. 

 

Nesse contexto não apenas o real, mas ainda o belo, o bom e o 

verdadeiro são construídos e se mantêm numa constituição permanente 

por interferência de crít icas autorizadas, discursos competentes e notícias 

até o mais extremo afastamento do sujeito de sua própria capacidade de 

relacionar sua mundividência com as notícias componentes de sua 

‘realidade’.  

O sujeito perde sua característ ica essencial de referente do 

predicado e centro natural de toda a ação e proprietário de direitos e 

deveres.  O sujeito empírico perde sua característ ica de pertencer ao 

mundo das ocorrências e se lança como fato no mundo da linguagem que 

transforma essas ocorrências em fatos. Sua ação não pode mais ser 

explicada pela simples relação de causa-efeito. Tal relação não está no 

mundo – a Humanidade a impõe ao mundo: a necessidade é lógica, não 

                                                                                                                                                     

real ização das mesmas pelas condições da Civ i l ização, pois:  assim que uma dada 
carênc ia (gerada cul tura lmente) é supr ida pelas condições da c iv i l idade, outra 
imediatamente se ins ta la. Herác l i to pers is te tendo razão em sua af irmat iva de que 
“pólemos” é de tudo o pai . 

164 -  Com isso deseja-se expl ic i tar :  o  suje ito  não está v inculado de forma absoluta ao  
condic ionamento soc ia l.  Par te do ator soc ia l se desenvolve por condições autônomas 
e decorrentes de seu equipamento ps icof ís ico, sem af irmar, por isso, uma 
consc iência. 

165 -  Baudr i l lard, Jean & Morin, Edgar  (2003, p.18) 
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ontológica.  As leis f ísicas não estão em a Natureza (physis) – a 

Humanidade as põe lá (nomos).  

Pode-se dizer como é o mundo, mas não o que é e, por acréscimo, 

não se pode dizer o que se não pode pensar.  Assim, quando se tem a 

intuição ( intuere  = visão interior) e dela se passa à sensação, para depois 

passar à percepção – da captação interior imediata para a redução a 

dados dos sentidos para uma primeira interpretação (decorrente de senso 

comum ou, mais precisamente, do conjunto de representações sociais 

comuns mais as teorias disponíveis sobre o sentido166) que conduz a um 

pensado [noção – de νους  (nôus = ‘pensamento’)] ainda, por vezes, 

inefável.  Dessa noção é que se torna possível descobrir o(s) termo(s) 

correspondente(s) ao pensado e verbalizá-lo(s).  

Hegel167 contrapôs a essa matriz, seu conhecido esquema: intuição – 

memória – representação - conceito, mostrando a assimilação do objeto 

pelo pensamento. Tanto um quanto outro modo de expressar a passagem 

vincula-se ao subjetivismo – muito embora o primeiro modelo permaneça 

na esfera da pura subjetividade em que o sujeito é autor de si mesmo e 

de seu mundo. 

A matriz do subjetivismo opôs-se, metodologicamente, aquela do 

estrutural ismo/funcionalismo procurando contrapor a esse construído 

sujeito a precedência das estruturas socialmente estabelecidas e as 

funções desempenhadas nessa hierarquizada organização social.  

 

                                                 

166 -  Lembra-se aqui DELEUZE, Gi l les. Lógica do Sent ido, t rad. Luiz Roberto Sal inas 
For tes , São Paulo: Perspect iva/EDUSP: “É por um processo própr io que o problema se 
determina ao mesmo tempo no espaço e no tempo e, determinando-se, determina as 
soluções nas quais pers is te. É a s íntese do problema com suas condições que 
engendra as propos ições, suas d imensões e seus corre latos .  O sent ido é,  pois 
expresso como o problema ao qual as propos ições correspondem enquanto indicam 
respostas par t iculares , s ignif icam os casos de uma solução gera l,  manifestam atos  
subjet ivos de resolução.“  (1974:126)   

167 -  HEGEL, Georg W ilhelm Fr iedr ich. La Phénoménologie de l ’Esprit ,  t rad. Jean 
Hyppol i te ,  Par is:  Aubier/Montaigne, 1939, p.  28.   



136 

 

3.2. A questão na Antiguidade. 

 

Sob um ponto de vista histórico, o Homem confunde-se com a 

própria organização da sociedade: o indivíduo é muito frági l para suportar 

as exigências da Natureza - não há sociedade natural - a sociedade é 

uma criação uti l i tária, como já o dizia Epicuro168.   

E, da perspectiva da separação natureza e sociedade, ou o trânsito 

physis – nomos  já Cornford169 empreendeu a tentativa de mostrar a 

passagem do mito à f i losof ia e à ciência pela análise dos feitos da escola 

milesiana na investigação natural; dos procedimentos pragmáticos dos 

empíricos daquele período ‘abertamente hostil às af irmações mais 

dogmáticas dos f i lósofos. 170‘  e com a investigação da f i losof ia de Epicuro 

e Anaximandro, mostrar que o primeiro concebeu sua f i losof ia como 

‘estrutura dogmática baseada em premissas a priori171’  e o segundo sob a 

aparente cient if icidade de seus escritos mantinha uma base religiosa 

importante em seus raciocínios ao se fundar na Teogonía de Hesíodo172: 

 O argumento que acabamos de expor terá ta lvez 
evidenciado a natureza do empreendimento levado a cabo por  
Anax imandro. Podemos ver que o seu pensamento operou sobre 
um esquema de cosmogonia já fornec ido por Hesíodo e por  
outras cosmogonias poét icas. Ele deu o passo f ina l no processo 
de rac ional ização,  ao despojar [esse] esquema dos ú lt imos 
vest íg ios da imagís t ica míst ica. <.. .> O que pretendemos ter  
demonstrado até aqui  é que o padrão da cosmogonia iônica, a 
despeito de toda sua aparênc ia de completo rac ional ismo, não 
representa uma construção l ivre do inte lecto, rac ioc inando a 

                                                 

168 -  Confronte-se Diogène LAËRCE – Vies et doctr ines des philosophes,  Par is:  
Garnier ,  L ivro X,  Epicure.  

169 -  CORNFORD, F. M. Principium Sapient iae – as origens do pensamento 
f i losóf ico grego, 3ª . ed.,  t rad.  Mar ia Manuela Rocheta dos Santos, prefácios de W . K. 
C. Guthr ie,  L isboa:  Calouste Gulbenk ian,  1989.  

170  -  op.  c i t . ,  p .  425. 

171  -  op.  c i t . ,  p .257. 

172 -  op. c i t . ,  p.  327-328.  
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par t ir  da observação d ireta do mundo exis tente. Não há nada nas 
manifes tações evidentes da natureza que nos leve a supor que o 
céu tenha a lguma vez t ido que ser levantado da Terra, ou que os 
corpos celes tes tenham sido formados depois da Terra, ou a inda 
que a atual  ordem do mundo não tenha ex ist ido desde sempre. 

  

Se isso indica uma passagem do mundo mít ico para a racionalidade 

antiga, certamente não mostra os cri térios de cient if icidade modernos. O 

trânsito do mítico ao ‘natural’ não impede que, como disse Vernant173:  

 

Ao tornarem-se ‘natureza’ ,  os  e lementos despojaram-se do 
aspecto de deuses indiv idual izados; mas permanecem as 
potênc ias at ivas, animadas e imperecíveis ,  sent idas a inda como 
divinas.    
 

Mas, este mesmo autor, mostra que se a f i l iação da f i losof ia a mitos 

cosmogônicos anteriores está reconhecida, nem por este motivo deve-se 

descurar de “definir a mutação mental de que a primeira f i losofia grega dá 

testemunho, precisar a sua natureza, a sua amplitude, os seus l imites, as 

suas condições históricas.
174” Pois se o mito era uma narrat iva e não a 

solução de um problema, este estava resolvido sem sequer ter sido posto.  

Um trecho de Vernant175 merece atenta consideração: 

Mas, na Gréc ia,  onde,  com a Cidade (πολιζ )  t r iunfam novas 
formas polí t icas , só subs is tem do ant igo r i to real vestíg ios cujo 
sent ido se perdeu, apagou-se a recordação do re i cr iador da  
ordem e fazedor do tempo, não se v is lumbra mais a re lação entre 
o fe i to  mít ico do soberano, s imbol izando sua v itór ia sobre o 
dragão, e a organização dos fenômenos cósmicos.  

 

Vê-se que a estruturação polít ica ao reif icar relações interfere na 

abordagem que o homem passa a ter com os elementos e, assim, 

                                                 

173  -  VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Pensamento entre os Gregos: estudos de 
psicologia histórica, t rad.  Haiganuchi  Sar ian,  São Paulo: DIFEL/EDUSP, 1973,  295.   

174 -  op. c i t . ,  p.  298. 

175 -  op.c it . ,  p .  299. 
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introduz , via urbanização, a possibil idade de racionalizar o mito. Em 

outra obra, do mesmo Vernant176, a concepção se ref ina:  

<. . .> qual é o vínculo entre o espaço semântico revelado pela 
anál ise est rutura l da estrutura in te lectual dos mitos e o contexto 
sóc io-h istór ico em que o mito é produzido? Qual,  sob o ponto de 
v ista da tarefa prát ica de decodif icar ,  é a re lação entre, por um 
lado, o es tudo s incrônico em que cada part icu lar idade é 
expl icada em termos da rede de re lações que tornam o mito par te 
de um sistema e, por outro lado, uma invest igação d iacrônica em 
que todos os deta lhes que aparecem em diferentes contextos  
temporais são expl icados em termos de como se re lac ionam com 
os precedentes em versões anter iores? Não há dúvida de que 
resposta deva repousar na indicação de que os detalhes não 
devem ser cons iderados iso ladamente tanto na invest igação 
h istór ica quanto na anál ise s incrônica. O que sempre se revela 
são estruturas l igadas mais ou menos estre i tamente com outras e 
as var iantes em tempos diversos const i tuem-se em novas 
apresentações, mais ou menos extensas conforme o caso, de 
estruturas que jazem sob os verdadeiros s is temas que são objeto 
do es tudo estrutura l.  <. . .> O mito não se caracter iza apenas por 
sua pol issemia e pela inter locução de seus muitos e d iferentes  
códigos. Nos desdobramentos de sua narrat iva e na seleção dos  
campos semânticos que emprega, traz à bai la  recursos,  
passagens, tensões e osci lações entre os própr ios termos 
destacados ou opostos em sua estrutura de categor ias , como se,  
embora mutuamente excludentes ta is termos ,  ao mesmo tempo e 
de a lgum modo, impl icassem um ao outro. Assim, o mito usa uma 
forma de lógica que se pode descrever,  em contras te com a 
lógica da não-contradição dos f i lósofos , como uma lógica do  
ambíguo, do equívoco, uma lógica da polar idade. <.. .> 
Ul t imamente, o mitólogo necess ita admit ir  uma certa inadequação 
quando prec isa vol tar-se aos l ingüis tas, aos lógicos e 
matemáticos na esperança de que possam fornecer a ferramenta 
que lhe fa lta,  em par t icular  o modelo estrutura l de outro t ipo de 
lógica: não a lógica b inár ia do s im ou não, mas uma diversa 
daquela do logos. 

 

E, nesse ponto, surge a grande questão: seria a passagem do mito 

ao logos, a história de uma perda? A precisão da lógica da consistência 

reduzir ia a capacidade expressiva e de relatar? Detienne177 parece 

responder: 

                                                 

176 -  VERNANT, Jean-Pierre.  Myth and Society in Ancient  Greece ,  t rad. Janet L loyd ,  
London: Methuen,  1982,  p. 209 e ss .  

177 DETIENNE, Marcel.   A escrita de Orfeu ,  t rad. Mar io da Gama Cury,  Rio de Janeiro,  
Jorge Zahar,  1991,  p.79-80.   
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 O escrever,  o graphéin,  não ser ia isso algo entre o traçar ,  
inc isar ,  desenhar e inscrever,  uma at iv idade do inte lec to? Quem 
poder ia cr iar ,  inventar novos objetos de pensamento que, em 
compensação,  transformariam cer tos  modos de pensar? 

 

 Mas, como ele mesmo diz, adiante, os deuses gregos 

permaneceram i letrados até a época heleníst ica. 

Anaximandro de Mileto teve a audácia de desenhar/escrever o 

primeiro mapa da terra habitada e aparentemente dali foi banido o mito 

(aquilo que se deve calar), por via desse ato e o logos  dominou, desde 

então, o quadro de referência da aletheia .  

Contudo, a mais radical passagem é a retratada (de modo singelo e 

escolar) por Guarinello178:  

As c idades-estado foram o resul tado do fechamento, gradual e ao 
longo de vár ios séculos , de terr i tór ios agríco las específ icos,  
cujos  habi tantes se es truturaram, progress ivamente, como 
comunidades, exc lu indo os est rangeiros e defendendo 
colet ivamente suas p laníc ies cult ivadas da agressão externa.. .  
Ind ivíduo e comunidade, por tanto, não se negavam 
rec iprocamente na c idade-estado ant iga,  mas se integravam 
numa re lação d ia lét ica. O indivíduo, propr ietár io autônomo de 
seus meios de subs istênc ia e de r iqueza, só ex ist ia e era 
possível  no quadro de uma comunidade concreta – que possuía,  
por ass im dizer ,  de modo vir tual o terr i tór io agríco la.   
Propr iedade indiv idual da terra, fechamento de acesso ao 
terr i tór io e ausênc ia de um poder  super ior  que regulasse as 
re lações entre os camponeses foram os fatores essenc ia is na 
h istór ia dessas comunidades camponesas. Seus conf l i tos  
internos que, como veremos, foram intensos e crescentes, não 
podiam ser resolv idos no âmbito das re lações de l inhagem, nem 
pelo recurso a uma autor idade super ior  a todos. T inham que ser  
resolv idos comuni tar iamente,  por mecanismos públ icos, aber tos  
ao conjunto dos propr ietár ios . Aqui res ide a or igem mais remota  
da polí t ica, como ins trumento de tomada de dec isões colet ivas e 
de resolução de conf l i tos , e do Estado, que não se d ist inguia da 
comunidade, mas era sua própr ia expressão. 

 

                                                 

178 -  GUARINELLO, Norberto Luiz.  Cidades-Estado na Antiguidade Clássica, in  
PINSKI, Ja ime & PINSKI, Car la Bassanezi  (orgs .)  – História da Cidadania, São 
Paulo:  Contexto, 2003, p.  29-48, c i tação:  p. 32-33. 
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Dessarte, se a passagem do mito ao logos representou um grande 

intervalo, também a passagem para o estado civil izado exigiu um largo 

período de tempo e a f ixação dos acontecimentos mercê da palavra 

escrita viabi l izou a memória das decisões passadas e a f ixação da norma 

como extensão escrita da vontade dos governantes. De qualquer forma, o 

texto de Guarinello revela a relação comunitária como sede da formação 

da individuação do homem antigo: a relação com o demo qualif ica o nome 

recebido pela famíl ia e individualiza, mas o conceito de sujeito ainda está 

por nascer. 

As raízes dessa questão, essa do sujeito, contrariamente ao que 

pensam as principais correntes, parecem estar em etapa muito anterior ao 

que se supõe: posta pelos sof istas179; presente nos diálogos platônicos, 

reiterada por Aristóteles e pelos retóricos, merece uma breve revisão a 

f im de se estabelecer contornos para alguma cogitação.  

Rivaud180 af irmou: 

La pensée or ienta le anc ienne ( i l  faut excepter  ce l le de la  Chine)  
ne s ’es t jamais complètement  dégagée du mythe. Les Grecs n ’ont  

                                                 

179 -  Basta lembrar JAEGER, W erner.  Paideia: los ideales de la cultura griega. Trad.  
Joaquin X irau e Wences lao Roces, Méx ico/Buenos Aires:  Fondo de Cultura 
Económica, 1942-1945, p. 263-302, com sua interessante abordagem sobre os sof is tas  
e a questão da subjet iv idade como solo adequado para a prát ica da educação como 
technê. 

180 -  RIVAUD, Albert  –  Histoire de la Phi losophie, Tome I – Des origines à la 
Scolastique ,  Par is:  PUF, 1948, p. 21-23:  ”O pensamento or ienta l ant igo (é prec iso 
excetuar  aquele da China) jamais  se l ivrou completamente do mito. Os gregos não 
romperam de modo completo com seus hábi tos de espír i to ,  em que se pode encontrar 
um traço da mental idade ‘pré- lógica’.  Mais,  usaram o mito com uma l iberdade 
crescente. Encontram-se sobrevivênc ias  mesmo nos mais  razoáveis de seus 
pensadores, em Demócr ito e Ar istóte les. As lembranças de um tempo em que a poes ia 
se mistura a tudo foram conscientemente ut i l izadas pelos maiores pensadores gregos,  
e a perfe ição do gênero fo i real izada por Platão. <.. .> A fa lta de dogmas, de 
verdadeira or todox ia,  permit iu  todas as l iberdades de in terpretação e todas as  
fantas ias do s imbol ismo. Permit iu l ivre fusão de re latos de todo t ipo, tanto b izarros,  
como edif icantes , dos quais muitos se inser iram no campo re l ig ioso. Mais tarde, 
muitos sábios exegetas quiseram dar sent ido a todas as fábulas ant igas e as  
deformaram. Esse trabalho, in ic iado desde o século VI antes de Cr is to,  na época dos 
pr imeiros sof is tas,  perdurará até o f im do mundo ant igo. No tempo de Platão e até de 
Xenófanes, Homero e Hesíodo desempenhavam nas crenças gregas papel análogo ao 
que ter iam os Padres no in íc io do cr is t ian ismo. ”  ( t radução l ivre) .  



141 

 

pas rompu d ’une manière complète avec ses habitudes d ’espr i t ,  
où l ’on peut retrouver une trace de la ‘menta l i té pré logique’ .  
Mais ,  i ls  ont usé du mythe avec une l iber té cro issante. On en 
trouve des survivances même chez les p lus ra isonnables de leurs  
penseurs, chez Demócr ite et chez Ar istote. Les souvenirs  d ’un 
temps où la  poés ie se mêle a tout ,  ont  été consc iemment  ut i l isés  
par les plus grands penseurs grecs, et  la perfect ion du genre a 
été réal isée par Platon. 
<. . .> L’absence de dogmes,  d ’or thodox ie vér i table, a autor isé 
toutes les l ibertés de interprétat ion et toutes les fanta is ies du 
symbol isme. El le a permis um l ibre fo isonnement de réci ts  de 
toute sor te, tantôt b izarres, tantôt édif iants,  dont  beaucoup se 
sont insérés dans le cadre re l ig ieux. Plus tard, de trop savants 
exégètes ont voulu donner un sens à toutes ces fables anciennes 
et  les  ont déformées.  Ce travai l ,  commencé dès le  Ve. Sièc le av.  
J.C.,  à l ’époque des premiers sophistes , ne cessera jusqu’à la f in  
du monde ant ique.  Au temps de Platon et  déjà de Xénophane,  
Homère et Hésiode, jouent dans les croyances grecques un rô le 
analogue à celu i que prendront  les Pères aux  débuts  du 
chr ist ian isme. 

 

E, de fato, o dualismo alma/corpo, def luente de antigos mitos 

ctônicos, central em Platão, faz lembrar que o termo ‘alma’ é polissêmico. 

Como ‘pneuma ’  poderia representar sopro (a respiração), fogo (calor vital 

que se evola na morte) e como ‘psique ’ ,  sombra ou simulacro (o que 

adere). Os próprios r itos rel igiosos dos gregos referem-se à alma, sua 

função e sua relação com o corpo e, em part icular,  escatologicamente, à 

sua descida ao Hades, ao Tártaro ou sua subida aos Campos Elíseos181.   

Em Rivaud182 há a clara indicação de que Hesíodo e Homero foram 

incorporados como fontes clássicas rel igiosas e os cultos of iciais das 

cidades se lastreavam em sua autoridade. Mas, em ambos, a alma 

destacava-se do corpo e na hora da morte, o comum dos mortais t inha 

sua alma destinada ao esquecimento eterno no Hades ao cruzarem o 

Letes ou o Estige. A vida em sua plenitude só se dava quando corpo e 

alma estavam unidos e dirigiam as atividades do vivente.  

                                                 

181 -  Confronte-se PUGLIESI,  Márc io. Mitologia Greco Romana :  arquét ipos de 
deuses e heróis ,  São Paulo:  Madras,  2005, i tem sobre a morte.   

182 -  op.c it . ,  p .  25. 
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A interpretação do culto de Dioniso atribuía sacralidade à alma, 

preexistente ao corpo que a aprisionava e que só encontrava paz ao se 

liberar no transe do deus. Já o matriarcal culto órf ico, l igado à Terra, 

(Gaia) matriz de tudo, vê no corpo (soma) um sepulcro (sema) a ser 

ocupado em sucessivas encarnações por efeito da necessidade de 

purif icar a alma, negando o prazer corpóreo e da boa vida.  

A f i losof ia que se desenvolveu logo após esse período, a pré-

socrát ica voltou-se ao questionamento da origem de todas as coisas 

(‘arkhé ' ), a busca do permanente em meio à mutação contínua, a pesquisa 

da essência. Para Tales de Mileto (624-546 a.C.), descendente da família 

Télida (que chegou a reinar em Mileto), o princípio unitário era a água: 

tudo nasce do mar e o Oceano seria a fonte de todas as coisas.  

Anaximandro de Mileto (610-547 a.C.) em seu tratado Da Natureza  

(ou do desenvolvimento das coisas) via como origem de tudo o inf inito ou 

o indeterminado (‘apeíron'), que envolve e faz mover tudo o que é.  

Em Anaxímenes (588-524 a.C.),  f i lho de Eurasístrato, o ar (pneuma) 

era o sopro criador e motor dos organismos. Mas esse não era 

simplesmente ar – condensado transformava-se em vento, nuvem, chuva, 

água, gelo, terra e pedra. Quando rarefeito tornava-se fogo.  O ar é, em 

todo universo, causa da vida e do pensamento. 

Esse nexo entre mundo e pensamento foi objeto de estudos devidos 

ao empírico Alcméon de Crotona que acreditava certas vias nervosas 

partirem dos olhos para levar a luz até o cérebro, que seria a sede da 

alma, da sensação e do pensamento. A alma, de origem divina, imortal e 

provavelmente feita de fogo, possuía a propriedade de mover a si mesma 

num movimento contínuo e espontâneo, como os astros. Ressalta o fato 

de que só o homem possuir ia pensamento – recusando-o aos animais: 

 

 393. Alcméon def ine, em pr imeiro lugar,  a d iferença entre 
(homens) e animais. O homem, com efeito  – d iz – se d iferenc ia  
dos outros (animais)  apenas porque compreende; os outros , por  
outro lado, sentem, mas não compreendem, de modo que o  
entender e o sent ir  são d is t in tos , e não o mesmo, como sustenta 
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Empédoc les.183 
 

Essa divisão parece mostrar uma clara e inequívoca consciência de 

si e um primeiro afastamento da integração primit iva entre alma e corpo. 

Se assim foi com os jônicos, entre os eleatas (excluindo-se 

Parmênides: objeto de análise posterior) destaca-se Xenófanes de 

Colofão (580/485 a.C.) férreo combatente do politeísmo de Hesíodo e 

Homero ao entender que o ser é inato, pois não pode advir do nada e se 

vier de um ser, este terá o ser em anterioridade a este, o que seria 

absurdo. Produz um panteísmo ao dizer que o ser é tudo, mas não um 

monoteísmo, vez que há sob o ser, um conjunto de deuses subordinados, 

servidores do Grande Deus da religião celeste.  Não há espaço, como se 

pode perceber, para uma antropologia nesse sistema unif icante.  

Para Herácl ito de Éfeso (504/470 a.C.), descendente da famíl ia 

governante dos efésios, a alma é uma emanação do fogo celeste e vive 

apenas em contato com esta fonte da vida. Ela se renova 

incessantemente pela respiração e pela sensação. A geração é a 

transformação da semente l íquida em sopro seco, portanto, é o fogo 

latente na terra que, através do estado líquido, reverte a seu estado 

primit ivo na alma humana. O sopro mais seco constitui a alma mais forte e 

na morte, o sopro de vida se esvai e a alma retorna gradativamente ao 

estado terroso.  

A energia da vida individual depende de comunhão mais ou menos 

seguida com o fogo celeste, alma do mundo soberanamente intel igente e 

sábia. Assim, as almas são desiguais quanto à força e é dif ícil  o 

autodomínio, contudo quando o homem sonha ou reflete, consegue se 

isolar e ret irar-se a um universo pessoal. Essa individuação possível em 

um sistema que unif ica o universo pelas leis de movimento permanente dá 

                                                 

183 -  LAN, Conrado Eggers & JULIÁ, Victór ia E.  (orgs.)  – Los Filósofos 
Presocráticos, vol.  I ,  3ª .  reimp. ,  Madr id,  Gredos, 1978, p. 250. O f ragmento é de 
Teofrasto, De sensibi l ia ,  25.  
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a primeira grande pista da formação do conceito de indivíduo a part ir 

daquele de isolamento de uma alma.  

Anaxágoras de Clazômenas (497-428 a.C.) é visto por Rivaud 184 

como o criador da f i losof ia racional, pois introduziu o princípio do espírito:  

o nôus (a mente, a razão) – onisciente e onipresente, o criador de todas 

as coisas. E os problemas que apresenta continuam sendo discutidos: a 

eternidade do ser; as causas do nascimento e da morte; distinção entre 

ciência e opinião; f ixidez do ser e mobil idade universal; papel e natureza 

do espírito e oposição entre ordem e desordem.  

Como se pode perceber, a preocupação de todos esses f i lósofos 

pré-socráticos residia na análise e explicação da natureza e do cosmos e 

as poucas vezes que se busca uma antropologia, esta acontece como 

subsidiária ao processo de explicação do mundo e recai sobre a questão 

do processo anímico da total idade dos homens e dos viventes, sem 

preocupação sobre a individualidade dos seres.  

Mudando o registro, os sof istas se preocuparam com o homem e 

com o seu modo de viver no mundo.  Intentavam entender um ser que 

sente, deseja e pensa, e cuja existência oferta questões de inteligência e 

de moralidade e, por essa razão, estudaram a subjet ividade, sem se 

darem conta desse processo. E, se, como a maioria dos historiadores da 

f i losof ia pensa, f i losofaram para just if icar sua arte oratória – os sof istas 

possibil itaram, ainda, o desenvolvimento a toda f i losof ia platônica em seu 

intento de fundamentar o saber para desalojar a relat ivização sofíst ica.  

A transição do estudo do cosmos e do homem em seu interior para o 

homem como objeto de estudo signif ica a contribuição mais efetiva desses 

f i lósofos de transição.  

Assim, por exemplo, Protágoras de Abdera, (480-410 a.C.) af irmava 

que as coisas f luem impedindo a obtenção de verdades universais e 

                                                 

184 -  op.c it . ,  p .  77. 
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absolutas. Tal subjetivismo relativista é expresso com clareza em seu 

dito: 

 

 o homem é a medida de todas as  coisas, das que são 
enquanto são e das que não são enquanto não são.185  

 

 E o centro se desloca do cosmos para o homem – toda indagação, 

mesmo a relativa à physis decorre de um conceito humano do que esta 

seja186. O Teeteto  (166d-167d) reproduz esse trecho com a leitura 

platônica e acentuando o caráter relativista da posição de Protágoras: 

 

<. . .> Sustento, com efei to ,  que fazem surgi r  nas p lantas quando 
estão mal,  em lugar de sensações ruins , sensações e d ispos ições 
salutares e que os oradores sábios e bons fazem com que 
apareçam às c idades coisas justas, as honestas em lugar das 
pern ic iosas. Pois as coisas que a cada c idade parecem justas e 
honestas,  serão ass im para e las enquanto as es t imem como tais ;  
mas o sábio, em vez de pernic iosas para as c idades as faz ser e 
parecer úte is.  De modo parec ido, também o sof is ta que é capaz 
de educar a seus educandos, é sábio e d igno de uma grande 
recompensa por parte destes . Ass im, pois,  uns são mais sábios  
que outros , mas nenhum tem opinião falsa, e tu,  queiras ou não,  
terás que acei tar  ser ‘medida de todas as coisas ’ ,  vez que a tese  
está assegurada por  estes  argumentos.  

 

No mesmo diapasão:  

                                                 

185 -  SEXTO EMPÍRICO. Adversus Mathematicus  in  Works ,  4 vo ls.  t rad.  G.  Bury,  
Cambr idge/Massachussets : Harvard, 1976.:”  Alguns inc luíram também a Protágoras de 
Abdera no grupo dos f i lósofos  que supr imem o cr i tér io de verdade, vez que sustém 
que todas as ocorrênc ias e opin iões são verdadeiras e que a verdade é algo relat ivo,  
porque tudo que aparece para a lguém ou é de sua opin ião, ex is te para esse a lguém. 
De fato, começa seus ‘Discursos Revoluc ionár ios ’  com esta dec laração:  ‘O homem é 
a medida de todas coisas, das que ex istem, que ex is tem;  das que não ex is tem, de 
que não ex istem.’” .   (1976: VI I ,  60) 

186  -  VALVERDE, Antonio José Romera. O homem como medida-  in Hypnos, nº.7 -  
Filosof ia grega e f i losof ia alemã: um diálogo ,  São Paulo, Palas Atena/EDUC/Tr iom, 
2001, p. 121-136, esc larece: “Por ‘medida’,  Protágoras entendia a norma do juízo, e 
por ‘ todas as coisas’  tomava a ampl idão dos fatos e, gener icamente, as v ivênc ias  
par t icu lares. Como pretendeu negar a poss ib i l idade de ‘cr i tér ios ’ universais e 
necessár ios  que d ist inguissem o ‘ser ’  do ‘não-ser ’ ,  e  o verdadeiro do fa lso,  tanto no 
sent ido lógico quanto moral ,  restou- lhe um único cr i tér io :  o homem. Porém, o homem 
indiv idual guiado pelos seus sent idos, ponte para todos os juízos.”  (2001:126-127) 
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Górgias  Leont ino187 pertenceu também ao grupo dos que 
supr imiram o cr i tér io da verdade,  não pelas  mesmas d if iculdades 
de Protágoras e sua escola: em seu l ivro,  cujo t í tu lo é ‘Da 
Natureza”,  estabelece gradualmente t rês teses: pr imeiro – nada 
ex iste; segundo – se a lgo exis te, os homens não podem conhecê-
lo;  terceiro – caso se possa conhecer ,  não se pode comunicar ,  
nem expl icar  aos demais .188 

 

 Assim, o homem se destaca da natureza e se a palavra é de 

realidade distinta do que se busca explicar, o discurso pode ser o lugar de 

expressão humana. 

 

3.3. Platão e o dualismo corpo – alma: a questão do saber. 

 

Chega-se, em momento histórico subseqüente, ao platonismo, 

movimento que intentou remover a orientação sofíst ica e a af irmativa de 

Foucault parece extremamente apropriada para se compreender o 

processo:  

Eis que um século mais tarde a verdade mais a l ta já não res id ia 
no que era o d iscurso ou no que fazia, mas no que d izia:  chegou 
um dia em que a verdade des locou-se do ato r i tua l izado, ef icaz e 
justo, de enunc iação, para o própr io enunc iado: para seu sent ido,  
sua forma,  seu objeto,  sua re lação com sua referênc ia. 
Entre Hesíodo e Platão uma cer ta par t i lha estabeleceu-se,  
separando o d iscurso verdadeiro e o d iscurso fa lso; par t i lha 
nova, v isto que doravante o d iscurso verdadeiro já não é o 
d iscurso prec ioso e desejável ,  v is to que já não é o d iscurso 
l igado ao exerc íc io do poder .  O sof is ta é expulso.  189  

 

Pensando-se sobre a constatação de Foucault nota-se que é inviável 

assimilar a epistemologia platônica à concepção moderna de 

conhecimento. Esta supõe uma relativa autonomia entre sujeito/objeto, ao 

                                                 

187 -  Górgias  de Leont in i  (c irca 490-380 a.C.)  retór ico e cét ico. 

188 -  Sexto EMPÍRICO – op. c i t . ,  VII ,  65. 

189  -  FOUCAULT, Michel .  A Ordem do Discurso ,  São Paulo:  Loyola, 1996,  p. 17-18.  
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passo que na platônica o dualismo190 corpo/alma191 lastreado na produção 

contemporânea alma/formas192, funde um no outro. Assimilando o saber 

científ ico  às Formas (Idéias), a teoria da anamnese só reconhece 

cientif icidade ao saber obtido, pela alma, diretamente das Formas, assim, 

no Fédon (73a) Cebes diz a Sócrates: 

 Isso que acabas de d izer ,  Sócrates,  é conseqüênc ia 
necessár ia de outro pr inc íp io que te ouvi  a expor:  que nossa 
c iênc ia é apenas reminiscência. Se este pr incíp io é correto,  
temos que ter  aprendido necessar iamente,  em outro tempo, as  
coisas de que lembramos. E isso não é possível se nossa a lma 
não ex ist ir  antes de receber esta forma humana. Esta é uma nova 
prova de que nossa a lma é imortal .   

 

E essa assunção é ratif icada em (76a): 

 

Porque, conviemos em que é muito possível que quem sent iu uma 
coisa, is to é,  quem viu, ouviu ou, enf im, percebeu por  qualquer 
dos seus sent idos, pensa a respei to dela, em outra que esqueceu 
e que tem com a percebida qualquer re lação, seja semelhante 
àquela ou não. De modo que é prec iso, ou que nasçamos com 
esses conhec imentos e que os conservemos durante toda nossa 
v ida, ou que os que aprendem, conforme acontece conosco, 
apenas recordam e a instrução é apenas uma reminiscênc ia. 

 

A questão do percebido é retomada no Teeteto que, longe de ser 

visto (como o faz, por exemplo, Goldschmidt193) confinado apenas ao 

                                                 

190 -  Para o dual ismo empregaram-se: Fédon, Górgias (493a) ,  Repúbl ica e Timeu,  
Sof ista  (248a) e para a anamnese: Menon  (82-86),  Fédon  (72-76).  Subsid iar iamente:  
Fedro (  245d-251b),  F i lebo  (34a–c). 

191 -   No Górgias  (493a)  há o trecho: “Talvez, em verdade,  es tejamos mortos? É o que 
já ouvi sustentar por a lgum dos Sábios: nesse momento, d izia,  somos mortos, nosso 
corpo, sôma, é nosso sepulcro, sèma, e essa par te da a lma em que estão os desejos 
é precisamente da natureza de se deixar seduzir  e sof rer  a l tos e baixos <.. .>.” ,  que 
expressa ta l  dual idade de modo c laro. 

192 -  Menon  81c-d;  Fédon  79c-d,  80a-b-e 

193 -  GOLDSCHMIDT, Victor .  Os diálogos de Platão: estrutura e método dialético ,  
t rad.  Dion Davi  Macedo, São Paulo: Loyola,  2002, p. 77: “Permanece o fato de que o 
Teeteto ,  examinado em seu conjunto, não u ltrapassa o estágio da Imagem.”.   Prefere-
se, aqui ,  entender que nesse d iá logo se abandona a Teor ia das Formas para assumir  
um compromisso com a possib i l idade de a lgum conhec imento sensível .   
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estágio da imagem, parece construir toda uma teoria da percepção entre 

159e-160c – teoria esta que implicará a construção de um sujeito do 

conhecimento. Nesse trecho estabelece-se que cada percepção é única e 

irrepetível e altera definit ivamente o percipiente em face do percebido e 

que o percebido só existe porque há o percipiente e reciprocamente, nada 

sendo isoladamente cada um dos pólos dessa relação, ainda, a percepção 

é exclusiva e verdadeira para cada percipiente. 

E parece que, ali, a teoria da forma é abandonada e se busca um 

conhecimento lastreado no sensível e, de fato, como muitos outros 

Diálogos , o Teeteto, também permanece em suspenso aguardando-se um 

aprofundamento ulterior, conquanto conceda à percepção sensorial um 

papel instrumental no caminho da obtenção anamnésica da idéia 

correspondente.  

A interpretação do Teeteto serviu para apresentar respostas 

diferentes a esta pergunta. Sempre é conveniente lembrar que o Teeteto  

e o Sofista  parecem permanecer em dependência do Parmênides  a que 

se referem: ambos podem ser vistos como reconstrução da metafísica 

platônica a f im de resolver problemas decorrentes do Parmênides e 

aplicar sua teoria geral à f i losof ia da natureza.  A teoria das formas é 

submetida a profunda revisão, em particular quanto à natureza das coisas 

mutáveis implicando o alargamento da natureza do ser e da verdade, pela 

rede de conexões e exclusões mútuas (no Sofista) e a teoria das 

sensações/percepções recebe, no Teeteto, o tratamento que se 

apresentou acima.  

..........................................................................................

Já Ryle194 vê no Teeteto o abandono da teoria das formas por Platão, 

                                                 

194  -  RYLE, Gilbert .  Plato’s Parmenides ,  in Mind  48, 1939,  129-151;  Logical  
Atomism in Plato’s Theaetetus ,  in Phronesis 35,  1990, 2-16.   
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enquanto Cornford195 considera, ao contrário, que esse diálogo constitui o 

marco de que o conhecimento só pode ser alcançado mediante as formas. 

Prefere-se considerar que a intervenção platônica feita no Teeteto e no 

Sofista  resultou no projeto de se obter conhecimento, abandonando-se, 

isso sim, a busca do conhecimento exclusivo das formas imutáveis e 

recorrendo-se à opinião reta mais a razão para se obter conhecimento 

mediante a ação da alma sobre a sensibi l idade, mesmo a custa do erro 

eventual196. 

Há o surgimento de um sujeito epistemológico197, a alma, capaz de 

supervisionar os processos cognit ivos198:  

 

-  Fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos  
cognoscíveis e dá ao suje i to  que conhece esse poder (δυναµιζ ) ,  
é a idé ia do bem. Entende que é ela a causa do saber e da 
verdade, na medida em que esta é conhec ida, mas, sendo ambos 
ass im belos,  o saber e a verdade,  terás razão em pensar que há 
a lgo de mais belo do que eles . E, ta l  como se pode pensar  
corretamente que neste mundo a luz e a v ista são semelhantes 
ao Sol,  mas já  não é certo tomá- las pelo Sol ,  da mesma maneira,  
no outro, é correto cons iderar a c iênc ia e a verdade, ambas elas , 
semelhantes ao bem, mas não está certo tomá-las, a uma ou a 
outra, pelo bem, mas s im formar um concei to a inda mais e levado 
do que seja o bem.” <.. .> “Logo, para os objetos do  

                                                 

195 -  CORNFORD, F. M.  Plato ’s Theory of Knowledge ,  London: Rout ledge & Kegan 
Paul ,  1935.   

196 -  Teeteto ,  187c,  d. 

197  -  Há um tex to do Crát i lo  (399c) que busca expl icar a et imologia de ‘homem’ e 
lança luz sobre essa re lação de produção de conhec imento: “Socr . :  “Eis .  O sent ido da 
palavra anthropós ‘homem’ é que, os  outros  animais sendo incapazes de ref le t i r  sobre 
nada de que vêem, nem de rac ioc inar,  nem de ‘estudar ’ ,  anathre in, o homem, ao 
contrár io ,  ao mesmo tempo em que vê, d i to de outro modo, d iz que ‘v iu ’ ,  opopé, ‘ faz o  
estudo’ também, anathre i,  daqui lo que v iu e rac ioc ina. Daí que, único entre os  
animais, o homem foi,  com just iça, chamado ‘homem’, anthrópós: ‘ fazendo o estudo do 
que v iu ’ ,  anathrôn-ha-opópé’.”  Sabendo que ‘anathre in ’  s ignif ica ‘observar  
atentamente’ – percebe-se que as metáforas do o lhar se imbr icam em qualquer  
referênc ia a teor izar (por sua vez, contemplar) ,  a tal ponto que conformam a própr ia 
def in ição de ser humano. Note-se, por sua vez,  que ‘estudar ’  (anathre in)  equivale a 
observar com atenção.  

198 -  República ,  508e, 509 a,  b. 
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conhec imento,  d irás  que não só a possibi l idade de serem 
conhec idos lhes é proporc ionada pelo bem, como também é por  
e le que o ser  e a essênc ia lhes são adic ionados, apesar de o  
bem não ser uma essênc ia,  mas estar ac ima e a lém da essênc ia,  
pela sua d ignidade e poder .  

 

Entretanto, se aqui se mantém como alma, ao lidar com a aparência 

no Teeteto e com a imaginação e aparência no Sofista adquire 

características de subjetividade, pois abarca as sensações e percepções 

defluentes do corpo e operações características da mente ou razão 

estabelecendo uma quase-continuidade entre o sensível e o inteligível.  

Basta que se leia o trecho199: 

Sócrates: Espera!  Não é pelo tato que a a lma perceberá a dureza 
do que é duro,  a maciez do que é macio? 
Teeteto:  Sim. 
Sócrates: Mas quanto à sua ex istênc ia, de que ‘sejam’ os dois ,  
da opos ição de contrar iedade que mantém um em relação ao 
outro, e,  enf im da própr ia ex istência da opos ição de 
contrar iedade, é a a lma que, por incessante confrontação, se 
esforça por d iscr im iná- las,  uma em re lação à outra. 
Teeteto:  Sim, cer tamente. 
Sócrates: Logo, há coisas de que tanto homens, quanto animais,  
recém nascem por  natureza se apercebem como aquelas  
impressões que, por intermédio do corpo, se d ir igem à a lma. Mas 
há outras que, re lat ivamente a essas impressões, são est imat ivas 
tanto à sua real idade quanto à sua ut i l idade e é com demora,  
através de muito trabalho e pela educação,  que chegam àqueles  
a que chegam. 

 

E assim se renova a epistemologia platônica com a possibil idade de, 

graças a um sujeito de conhecimento (a alma), se lidar com as coisas e 

percepções transientes. O que só se logra encontrar no empírico Alcméon 

como conseqüência de seu estilo investigat ivo, em Platão se o identif ica 

por via de aturada e complexa construção do autor, muito embora se 

tenha acabado de mostrar, implicitamente e se o fará explicitamente 

abaixo, o hiato que há entre este posicionamento e aquela construção da 

Modernidade. 

 

                                                 

199 -  Teeteto ,  186 b,  c. 
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3.4. A gestação do conceito do período clássico ao período 

medieval. 

 

Se, de fato, as noções mais próximas de sujeito que se vislumbram 

na Antiguidade parecem ser as de Alcméon e Platão, num sentido muito 

distante da Modernidade, há referências bastante interessantes nos textos 

polít icos e históricos, do período clássico grego, conducentes a uma 

possível construção do conceito de indivíduo/cidadão. Lísias na Oração 

Fúnebre200:  

17. – Por vár ias razões era apanágio de nossos ancestra is de se 
tornarem ass im, de coração unânime, os campeões do d irei to.  É  
sobre o d ire i to  que se funda sua própr ia or igem. A maior ia  das 
nações, reunião de povos d iversos, ocupa solo es trangeiro de 
que expulsaram os habitantes: os atenienses, pelo contrár io,  são 
autóctones, e a própr ia terra é,  ao mesmo tempo,  sua mãe e sua 
pátr ia .  18. Foram também os pr imeiros, e os únicos nesse tempo,  
que abol iram entre s i  as realezas para es tabelecer a democrac ia,  
persuadidos de que a l iberdade de todos era a melhor  garant ia  
de concórdia. Unidos entre s i  pela comunidade dos in teresses 
nos per igos, mostravam em sua v ida públ ica a lmas l ivres, 19. e 
se refer iam à le i  para honrar os bons e punir  os maus: só convém 
aos animais selvagens, pensavam, reinar pela força, mas 
compete aos homens f ixar o d ire i to  pela lei ,  de fazê- lo ser  aceito  
pela razão e de obedecer  a essas duas potências : a le i  sendo 
sua rainha e a razão seu guia. 

 

O espaço da cidadania como se pode perceber estabelece o vínculo 

comum e garante ao cidadão os benefícios de uma comunidade de pontos 

de partida: o cidadão é jungido apenas pela lei e pela razão – tem-se uma 

comunidade de iguais frente à lei. A individualidade inexiste diante do 

bem comum, as almas são livres no espaço público, mas sob a égide da 

lei.  

                                                 

200 -  LYSIAS. Oraison Funèbre ,  disc. I I ,  t rad. L.  Gernet e M. Bisos, t .  I ,  Par is:  Les 
Bel les-Lett res , 1924,  p.  50-51. 
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Desse discurso pronunciado em 390 a.C., aproximadamente, passa-

se ao de Demóstenes 201: 

15- Toda a v ida dos homens, atenienses,  seja a c idade que 
habitam: grande ou pequena regula-se pela natureza e pelas le is.  
Desses dois  elementos, um, a natureza é ir regular e,  para cada 
indivíduo, part icu lar  a seu possuidor ,  as le is são um elemento 
comum, regrado, idênt ico para todos. Ass im, a natureza, se é 
sem valor ,  deseja f reqüentemente o mal:  por isso vere is gente 
dessa espéc ie cometer erros. 16. As le is v isam o justo, o belo, o 
út i l ,  is to é o que buscam, quando o encontram há o bem geral ,  
proc lamado por  todos,  igual e idênt ico para todos; é a lei ,  à qual  
todos devem obedecer,  por mui tas razões e pr inc ipalmente 
porque toda le i  é uma invenção e um dom dos deuses, uma 
dec isão dos homens sábios,  um corret ivo para os erros 
voluntár ios ou involuntár ios , um contrato comum da c idade 
segundo o qual devem viver  todos os  c idadãos. . .  
20 Nada d ire i que seja novo,  nem supérf luo, nem que me seja 
pessoal,  mas o que todos sabeis tão bem quanto eu. Se um de 
vós, de fato, quiser  examinar qual causa faz o Conselho se 
reunir ,  que o povo venha à Assemblé ia,  que os tr ibunais  sejam 
const i tuídos em plenár io,  que os magis trados egressos cedam de 
bom grado seu lugar  aos novos e que se veja produzir  tudo o 
permit ido pela administração e a saúde do Estado, descobr irá  
que a causa de tudo isso: são as le is e o fato de que todos a 
obedecem. Pois se forem abol idas e cada um t iver a l icença para 
fazer o que quiser,  não apenas a const i tu ição desaparece, mas 
nossa própr ia v ida em nada ser ia d iferente daquela dos animais 
selvagens. 21. Que pensais que far ia ta l  ind ivíduo se as le is  
fossem abol idas, ele que se mostra deste modo quando as le is  
têm toda sua força?  Pois se reconhece serem as leis que, depois  
dos deuses, sa lvam a c idade – é preciso que todos vós,  
exatamente como se aguardassem por cot izações, atr ibuísseis  
honras e elogios  a quem obedece às le is como a um homem que 
dá à pátr ia a contr ibu ição completa devida à sua saúde, mas que 
inf l ig ísseis  um cast igo a quem desobedece. 22.  Pois a cota 
devida ao Estado e à comunidade, é tudo que cada um de nós faz 
quando as le is o determinam, quem o descumpre, atenienses, vos 
fur ta e destró i por sua parte muitos dos pr iv i lég ios  belos ,  
augustos e grandes.. .  

e pode-se constatar quanto evoluiu, nesse curto interregno, a noção 

de individualidade e coletividade. Os móveis pessoais são claramente 

diferenciados daqueles comunitários e a função pública é reconhecida 

como vinculante à lei. Uma incipiente noção de contrato social surge, mas 

como derivado dos deuses e dos homens sábios.  

                                                 

201 -  DÉMOSTHÈNE. Contra Aristogiton I ,  disc. VII I ,  in  Plaidoyers pol it iques, t .  IV,  
Par is:  Les Bel les  –Let t res,  1947, p.145 e ss .  
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Retornando às primeiras pistas de tal conceito, vê-se, por exemplo,  

que o sof ista Protágoras, alvo de diálogo platônico em que Sócrates não 

consegue estruturar, tão bem quanto em outros diálogos, suas teses, 

sustenta ser o mundo sensível uma metamorfose perpétua: os sentidos 

apenas mostram o que acontece e não o imutável, necessário, universal. 

Para conhecer a verdade, é necessário, buscá-la em fonte superior aos 

sentidos enganadores: a ref lexão, a razão. Mas, nem por isso o homem 

deixa de ser a medida de todas as coisas e esse homem é qualquer - todo 

homem - sem exceções, numa generalização conceitual que faz a todos, 

aparentemente, intercambiáveis sob o aspecto da capacidade ref lexiva.  

Mas essa seria uma leitura errônea, anacrônica. Basta lembrar que 

segundo Demócrito, por outra parte, a ref lexão é apenas o prolongamento 

da sensação, da qual não se distingue essencialmente. Sendo a sensação 

variável,  incerta, enganosa, e a única fonte do conhecimento, segue-se 

forçosamente que todo conhecimento é incerto. O que cada um conhece é 

unicamente as suas sensações. O que se sente existe para o senciente . 

Aquilo que não é dado pela sensação, não existe.  

Os átomos, não sendo percebidos pelos sentidos, são, portanto, 

mesmo do ponto de vista de Demócrito, apenas uma hipótese sem valor 

absoluto e o mesmo se dá com os germes de Anaxágoras, com os 

elementos de Empédocles, com os princípios da escola jônica. O que há 

de verdadeiro para o homem é aquilo que ele percebe, aquilo que sente, 

aquilo que prova e, como as sensações diferem de indivíduo para 

indivíduo, uma pessoa poderá ver em azul aquilo que outra verá em 

verde, uma poderá ver como grande aquilo que outra verá como pequeno, 

resulta que há tantas verdades quanto indivíduos: o indivíduo é a medida 

do verdadeiro e do falso: o homem é a medida de todas as coisas, das 

que são enquanto são, das que não são enquanto não são
202; não há 

                                                 

202 -  BREHIER, Emile.  História de la Fi losofía, t .  I ,  4ª.  Ed.,  t rad. Demétr io Náñez,  
pró logo José Ortega  y Gasset,  Buenos Aires: Sudamericana, 1956,  p. 279.  



154 

 

verdades universais, princípios vál idos para todos os homens ou pelo 

menos não existe sinal certo pelo qual se possa reconhecer a verdade 

absoluta de uma tese de metafísica ou de moral.  

O indivíduo é a medida da verdade e a medida do bem: tal ato serve 

a tal homem, mas prejudica outro; é bom para o primeiro, mau para o 

segundo. A verdade prática como a verdade teórica é coisa relat iva, 

questão de gosto, de temperamento, de educação.  

As disputas entre os metafísicos são, portanto, perfeitamente 

ociosas. Não é possível constatar um fato qualquer cuja sensação é 

individual;  e é ainda menos possível conhecer as causas ou condições 

primeiras do fato, estas escapam a toda percepção sensível.  

Ocupe-se, portanto, o homem da única coisa que lhe é realmente 

acessível: ele próprio!  Renunciando às especulações estéreis sobre as 

causas primeiras, concentre suas faculdades sobre a única questão 

definit ivamente importante: as condições de felicidade. Ser feliz é 

governar-se a si mesmo e aos outros. Governar a si mesmo é ser virtuoso: 

a f i losof ia é, portanto, a arte de ser virtuoso. Para governar os outros – 

em uma sociedade sedenta de bela l inguagem e sempre pronta a 

sacrif icar o fundamento à forma – é necessário ser eloqüente, isto é, bem 

pensar e bem falar. A f i losof ia é, portanto, a arte do bem pensar e do 

dizer bem e esgotar-se-ia na moral prática, na dialét ica e na retórica. 

Estas doutrinas, em que se condensam as posturas céticas das 

escolas da Jônia e da Eléia, são o exagero de uma verdade fundamental 

em f i losofia: saber que o fato dito objetivo , o fenômeno , na acepção 

estrita da palavra, não existe como tal, independentemente da sensação, 

da percepção, do pensamento, que é o que lhe dá unidade, medida e, em 

definit ivo, a real idade no que se refere ao objeto ou fenômeno.  

Assim compreendida, a palavra de Protágoras é justa e é mesmo o 

sujeito  da percepção, é o homem que é a medida de todas as coisas .  

Embora se aplicando, tais conceitos, às coisas morais antes de tudo, esse 

aparente paradoxo e seu corolário inauguram a era da crít ica, afastando o 
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passado para preparar o terreno para novas construções mais sólidas, vez 

que o pensamento as edif icará sobre a própria consciência. Naturalmente, 

em seu pensamento (evitem-se anacronismos perigosos) falta a 

percepção de que seria possível hipostasiar um sujeito cognoscente 

‘genérico’, nos moldes da Modernidade: para Protágoras há tantos 

universos quantos sujeitos há. 

No dizer de Eliane Christ ina de Souza203: 

<. . .> Para Protágoras,  o logos  não é exter ior  à percepção; e le, o 
logos ,  representa o própr io caráter d inâmico de nossa maneira de 
apreender e agir  no mundo. O logos  é  condição da percepção 
humana que representa poss ib i l idade de ação. Ele rest i tui  ao 
homem-medida a inte l igib i l idade do que e le é e do que e le faz.  
Se, para Protágoras,  não é a razão humana que desvenda o 
mundo – já que nossa re lação com o mundo se dá a par t ir  de 
percepções que não nos d iferenc iam dos animais e das p lantas - ,  
é a razão humana que constró i o  mundo. 

 

E se essa posição ratif ica aquela – já citada – de Valverde introduz,  

de maneira clara, o fato de que além de ser ponte para todos os juízos, o 

Homem é, também inventor de sua realidade, vez  que ‘é a razão humana 

que constrói o mundo’. O relat ivismo implícito dessa assert iva conduz, 

também a ref lexões contemporâneas como as de Francisco Varela204: 

É fasc inante que o mundo seja ass im plást ico, nem subjet ivo,  
nem objet ivo, nem uno, nem div isíve l,  nem dual nem 
indissoc iável.  Isso aponta tanto para a natureza do processo, que 
podemos perceber na g lobal idade da sua qual idade formal e 
mater ia l ,  como para os l imi tes  fundamentais daqui lo que 
podemos compreender de nós mesmos e do mundo. Demonstra 
que a real idade não está s implesmente const i tuída por nosso 
capr icho, porque isso impl icar ia supor  a poss ibi l idade de 
escolher um ponto de saída do in ter ior .  Prova,  a lém disso, que a 
real idade não pode ser entendida como algo objet ivamente dado,  
que se pode captar ,  porque isso impl icar ia  presumir  um ponto de 

                                                 

203 -  SOUZA,  El iane Chr ist ina de. Homem-medida e subjet ividade em Protágoras.  in  
BATTISTI,  César Augusto.  Às voltas com a questão do sujeito: posições e 
perspect ivas.  I juí  /  Cascavel:  EdUniju í  /  EdUnioeste,  2010, p.  30.  

204 -  VARELA, Franc isco. O círculo criat ivo – esboço histórico-natural da  
reflexividade in W ATZLAW ICK, Paul (org.)  A realidade inventada: como sabemos o 
que cremos saber? ,  t rad.  Jonas Pereira dos Santos, Campinas/SP: Psy I I ,  1994, p.  
314-315. 
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par t ida ex ter ior .  Demonstra, com efei to ,  uma ausência de 
fundamento sól ido de nossas exper iênc ias,  pelas quais nos são 
fornecidas determinadas regular idades e interpretações, f ruto de 
nossa h istór ia conjunta como seres b iossoc ia is .  No inter ior  
dessas áreas de h is tór ia  comum que se apóiam sobre acordos 
tác i tos , v ivemos em uma aparentemente in terminável  
metamorfose de interpretações que se sucedem. 

 

De certo, muito avança o texto de Varela, mas a perspectiva 

construt ivista nele presente muito deve a essa compreensão de que o ser 

humano constitui sua própria realidade e incluso a si mesmo.  

Avance-se um pouco na retrospecção da Antiguidade e ver-se-á que 

essa posição é freqüentemente retomada: Aristóteles, depois de constatar 

que as almas nutrit iva e sensit iva são, também, pertinentes ao ser 

humano, mostra que a alma intelectiva ou intelecto constitui seu 

apanágio, pois somente o ser humano tem a capacidade de conhecer 

(Aristóteles, 1969, 980a, p. 36): “Todos os homens, por natureza, desejam 

conhecer”. É bem verdade que af irma que há na sensação, na apreensão 

sensível, algo de intelectual, mas o conhecimento é algo diverso.  

Mas o que seria? O intelecto é parte da alma que permite conhecer 

e pensar e tem a capacidade de receber a forma, ou algo enquanto forma: 

o objeto alcançado pelos sentidos, também o é pela inteligência, que 

abstrai nele a noção de ser. Tanto o conhecimento sensível, quanto o 

intelectivo começam como intuit ivos. Pela intuição sensível o objeto real 

afeta (por si ou por seus efeitos f ísicos) o órgão sensível, isto é, há uma 

intencionalidade intuit iva, direta: a sensível individualiza; a intel igível 

abstrai, intui a essência, formaliza.  

A abstração separa as formas, excluindo o singular e a matéria 

reconhecendo, no abstraído, as formas que já continha em si em potência. 

O intelecto reconhece aquilo que possui em potência pela síntese 

oferecida pela imaginação via percepções unif icadas do sensível e o 

atualiza: conhece por reconhecimento, atualizando o que contém em 

potência. Assim, se vê que há primazia da forma sobre a substância, 

sendo a forma a acepção principal de essência (Metafísica  1029 a5-7). 
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A noção de sujeito resultante desse passo teórico é dual: sujeito 

aproxima-se de forma se é entendido como a completa determinação 

subjacente às predicações ou, sob o ponto de vista gramatical, como 

aquilo (hypokeimenon) que subjaz a todas as determinações possíveis205. 

A primeira concepção é defendida por Aristóteles em sua Metafísica  

(1029a-1030) vez que a essência é uma determinação completa e 

perfeitamente concebível em si mesma, não cabendo para o sujeito 

(hypokeimenon), a primazia da matéria sobre a forma, pois não seria 

aceitável uma indeterminação absoluta decorrente da segunda acepção 

de sujeito, pois a essência – sendo diferença últ ima perfeita – não 

consiste numa junção de determinações extrínsecas em um sujeito, mas 

unidade complexa em que cada elemento formal está imanentemente 

integrado em sua determinação potencial ulterior.  

Essa formal compreensão de sujeito não apresenta espaço para a 

subjetividade: é objetivamente determinada pela ação do intelecto.  Tal 

concepção lógica do sujeito, pautada pela sua modelização da epistêmê 

pela matemática, e a objetivação mediante a essência tornam-se 

conformes ao Órganon206.    

                                                 

205  -  CARDOSO, L ibânio. Subjetividade e Metafísica: A “Filosofia Primeira” em 
Descartes e Aristóteles. .  in BATTISTI,  César Augusto.  Às voltas com a questão 
do sujeito: posições e perspectivas. I juí /Cascavel :  EdUniju í /EdUnioeste, 2010,   
apresenta a seguinte pos ição: “Como o caráter de subjacênc ia const i tui  uma nota 
dec is iva do conceito de substânc ia já desde as ‘Categor ias’ ,  e porque não é refutado 
pelo aprofundamento da invest igação, temos em Ar istóte les o pr imeiro f i lósofo do 
‘subjectum’,  is to é,  o pr imeiro que leva em conta a subjacênc ia como uma estrutura 
metaf ís ica essencia l .  “   Mas, cont inua na mesma página: “A h is tór ia prossegue, então,  
marcando a d iferença moderna: notadamente a par t ir  de Descartes, o suje ito passa a 
ser concei to centra l da invest igação, sob a denominação ‘ego’,  e aí se mantém, 
inul trapassável.”   (p .  75).  

  

206 -  ARISTÓTELES. Órganon ,  t rad. Edson Bin i,  Bauru,  SP:  Edipro,  2005- Categorias,  
Ia ,  20, p.  40 e V, 2a1, 20, p.  42. 
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Bernard Groethuysen207, assim se expressa sobre o problema 

Porém, é aqui  que começam as d if icu ldades. O homem que toma 
consc iência de s i  própr io e de todas as outras coisas em relação 
a s i ,  o homem enquanto ser que age e reage, es ta cr ia tura  
par t icu lar  que se af irma como um dado que e la em si própr ia 
encontra de um modo absolutamente imediato, não pode 
reconhecer-se sob a forma do homem determinado pela sua 
espéc ie. Sem dúvida que essa forma representa o homem em 
geral,  mas e le não vê aí o que nele exis te de ir redut ive lmente 
pessoal e que per tence a uma outra ordem de exper iênc ias 
v iv idas. Este lado pessoal não se pode deduzir  de 
representações gera is  do homem; está fundado numa af irmação 
v iva do eu, numa exper iênc ia da v ida, na qual o homem, pela 
ação, por uma cr iação autônoma da sua v ida em face de tudo o 
que e le própr io não é, mantém o seu caráter part icular ,  a  sua 
independênc ia (veja-se Ética a Nicômaco ,  IX, 1168b, 1169a).  
<. . .> 

Porém, a s ignif icação própr ia que, como tal ,  é atr ibuída ao 
e lemento ‘v ida pessoal ’  ou ‘personal idade’  não depende de 
cons iderações puramente teór icas. De um ponto de v ista 
estr i tamente c ient í f ico, e le não começou por  ocupar  um lugar  
central na antropologia, só logrando a lcançar seu peso e toda 
sua s ignif icação quando a exper iência pessoal adquire uma 
impor tânc ia por s i  mesma, quando o homem, enquanto 
personal idade,  fa la em seu própr io nome, quando entra em jogo, 
como homem part icu lar  para por a questão: O que está em meu 
poder? O que é que me pertence ou não? Como posso levar a 
bom termo a minha v ida? 

 

Mas, esse trânsito (sugerido na ét ica aristotélica) não se realiza: o 

sujeito em Aristóteles permanece centrado na abordagem lógica e não 

avança para a dimensão ética adquirindo característ icas de uma 

subjetividade autêntica, permanece ser natural no conjunto da natureza, 

inserto na ordem das coisas e, como tal, atendendo à f inalidade 

teleológica da espécie. E, de fato, a introdução do conceito de enteléquia 

(alma) serve como princípio orientador das combinações materiais pois, 

como af irma Bréhier208: 

                                                 

207 -  GROETHUYSEN, Bernard .  Antropologia Filosófica, t rad. Lurdes Jacob e Jorge 
Ramalho,  Lisboa: Presença, 1982,  p. 60. 

208 BREHIER, Emi le.  História de la Fi losof ía, t .  I .  4ª .  Ed. ,  t rad.  Demétr io Náñez,  
pró logo José Ortega y Gasset,  Buenos Aires : Sudamericana, 1951,  p. 230.  
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Mas a v ida não é produto destas  combinações e al terações;  o 

corpo organizado tem apenas a v ida em potênc ia; e le não v iverá 

no ato, quer d izer ,  não poderá exercer efet ivamente as funções 

de um corpo v ivo, a nutr ição, o cresc imento até a idade adulta,  a 

corrupção, senão quando recebe a forma substanc ia l ,  que se 

chama alma. A a lma é ‘a ente léquia pr imár ia do corpo natura l que 

tem a v ida em potenc ia l idade, quer d izer que é dotada dos 

órgãos própr ios para real izar as funções v ita is.  Ela está l igada ao 

corpo como o f io  de corte ao machado, e la é a condição imediata 

da at iv idade do corpo, semelhante à maneira que a c iênc ia 

possuída pelo sábio é a condição imediata pela qual conhece a 

verdade; da mesma forma que o sábio não contempla 

perenemente a verdade, também a a lma não age 

ininterruptamente e tem o seu per íodo de sono, mas se conserva 

sempre apta para a ação.  
 

Nota-se, deste modo, que a noção de alma209 em Aristóteles só 

remotamente se aproxima do sujeito moderno, relaciona-se, muito mais, 

com as discussões da patríst ica que, com seu acme situado entre os 

séculos I a VII da era vulgar, trata da possibi l idade ou impossibi l idade de 

concil iar razão e fé, e surge com os esforços de apóstolos e dos primeiros 

padres em adequar o cristianismo à tradição e ao pensamento f i losóf ico 

greco-romano.  

Há, de fato, duas vertentes desse movimento, com concepções 

dist intas: a patrística grega ligada à Igreja de Constantinopla e a 

patríst ica lat ina l igada à Igreja de Roma. Para real izar uma aproximação 

do crist ianismo com a tradição greco-romana foram introduzidas idéias 

como a de que Deus é pura perfeição e bondade; criação do mundo; 

pecado original; encarnação e morte de Deus; juízo f inal e, via a obra de 

                                                 

209 -  Como bem observa Gadamer:  “  Aqui lo que deu à palavra subjectum e ao conceito 
de subjet iv idade a cunhagem que nos parece hoje óbvia a todos foi o fato de ‘suje ito ’  
v isar a a lgo ass im como auto-re lação, ref lex iv idade e egoidade. Não percebe isso, de 
maneira a lguma na palavra grega da qual e la é tradução: a palavra hypokeimenon. A 
palavra s ignif ica ‘aqui lo que se encontra  à base’ .  É assim que a palavra vem ao 
nosso encontro na f ís ica e na metaf ís ica ar is toté l icas.  Além disso,  e la tem em tais  
conexões uma longa h istór ia poster ior  la t ina como substant ia  e como subjectum. 
Esses dois termos são traduções la t inas de hypokeimenon: essa palavra é e s ignif ica 
aqui lo  que se encontra ina lteravelmente à base da mudança de todas as  
transformações.”  in GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em perspectiva: a virada 
hermenêut ica.  Vol.  I I ,  t rad. Antonio Casanova,  Petrópol is /RJ:  Vozes,  2007, p. 11.  
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Agostinho e Boécio, a idéia de “homem interior”; de consciência moral e 

l ivre arbítr io pelos quais o homem se torna responsável pela existência do 

mal no mundo.  

As idéias cristãs eram verdades reveladas por Deus, promovendo a 

dist inção entre as verdades sobrenaturais (fé) e naturais (razão). Como 

conseqüências surgem três possibi l idades: fé e razão são irreconcil iáveis 

e a fé é superior à razão; fé e razão concil iáveis, mas a razão 

subordinada à fé; razão e fé irreconcil iáveis, cada uma com seu próprio 

campo de conhecimento: a razão voltada à compreensão da vida temporal 

dos homens no mundo e a fé votada à salvação da alma e à vida eterna 

futura.  

Essa distinção absoluta entre o reino do Criador e aquele da criatura 

era, em certo sentido, a base da metafísica cristã, caso se possa pensar 

em uma, e o segredo de sua oposição radical aos sistemas desenvolvidos 

durante a decadência grega210. O Deus pessoal t inha se revelado em seu 

Filho, que é a Verdade e a Vida . 

O cristão, assim, sabendo-se possuidor da verdade, i.e.,  da verdade 

absoluta, desdenhava a busca da verdade. Se já a alcançou por via da fé, 

por que procurá-la com o concurso da falível razão? Por outro lado, se a 

procura reconhece que não a tem, e isso não é cristão. Entregar-se à 

Fi losofia seria, segundo esse raciocínio, renegar Cristo.  

Na vertente lat ina a maior parte dos pensadores agiu desse modo e, 

por exemplo, Tertuliano (≈160 - 222) e Lactâncio (≈ 250 - 320) rejeitam 

enfaticamente as doutrinas gregas, embora o primeiro, em sua luta contra 

                                                 

210 -  Período s ituado entre (322 a.C. até 485 a.D.)  e correspondente à trans ição do 
predomínio cul tura l para Roma. Ao período pertencem as escolas estó ica (Zenão,  
Cleanto,  Cr is ipo, Sêneca, Epí teto,  Marco Aurél io etc .) ,  ep icur is ta (Epicuro, Lucrécio 
etc .)  e cét ica (Pirro, Arges i las,  Cícero etc. ) .  
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o paganismo tenha usado argumentos e categorias da f i losof ia grega 211,  

posto que mais próximos daqueles dos pagãos.  

Mas, o helenismo inf luiu sobre o crist ianismo de língua grega: 

afetados pela inf luência da f i losof ia e de suas tradições e mais distantes 

do espírito centralizador e organizador romano, os padres de origem 

grega, egípcia, sír ia, não deixaram de cult ivá-la e, se essa, a Fi losofia, 

deixa sua marca tanto nos sistemas gnósticos, quanto nas heresias de 

menor importância que a Igreja teve de combater sucessivamente para 

tentar constituir a ‘unidade’ catól ica, de fato jamais alcançada; por sua 

vez, os padres do crist ianismo oriental t iveram de afastar os ataques e 

refutar as heresias: sob essa pressão fecunda, a fé cristã se constitui em 

doutrina, se formula, se sistematiza.  

Platão e seus sucessores foram bastante lidos via versões obtidas 

dos árabes e da escola de Alexandria. Alguns (de fato, a maioria) 

encontraram tantas correlações entre o Evangelho e as doutrinas 

platônicas que pensaram ter Platão conhecido e usado escritos do Antigo 

Testamento, outros, a minoria, concluiu que os f i lósofos deveriam ter sido 

inspirados por essa mesma razão divina manifestada em Jesus de Nazaré. 

 .........................................................................................

Assim, por exemplo, Orígenes de Alexandria (185 - 154), o criador da 

dogmática cristã, ref lete sucessivamente, em seus escritos, as doutrinas 

de Platão, de Aristóteles, de Amônio Saccas, dos estóicos, dos quais a 

f i losof ia da Igreja, através de toda a Idade Média, é apenas um eco 

prolongado. Monismo do bem e imaterialismo teórico e prático, com um 

fundo de agnosticismo disfarçado sob fórmulas míst icas e uma 

independência de pensamento, que não teme, se necessário, a 

reprovação da heresia, tal é, em resumo, o platonismo cristianizado de 

                                                 

211 -  Confr .  CAMBI, Franco. História da Pedagogia.  t rad. Álvaro Lorenc in i,  São Paulo:  
FEU/UNESP, 1999,  p.128. 
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Orígenes, que nem por isso deixou de retomar o ensino da212 “enkykl ia 

grammata (f i losof ia, ciências etc.) ,  mas segundo uma sucessão bem 

ordenada, que culmina no saber rel igioso . ”   

Esse neoplatonismo, desenvolvido em part icular em Alexandria, teve 

em Plotino um de seus momentos mais destacados e cumpre comentar, 

por exemplo, seu modelo de Homem. Segundo esse discípulo de Amônio 

Saccas: Deus é o princípio, raiz de todas as coisas, continente de toda 

realidade sem conformar uma realidade determinada, a Unidade uniforme, 

simples, transcendente e perfeita. É fonte de todas as coisas inteligíveis e 

sensíveis que se produzem, em hierarquia, numa escala descendente de 

perfeição. Em tal hierarquia se encontra o gênero humano, cujas almas 

dist intas da Alma Universal, exist iam muito antes de seus corpos, no seio 

do demiurgo. Na seqüência de emanações, no Cosmos, quando chega o 

momento se unem corpos de que se desprendem pela morte para formar 

novas e provisórias conjunções.  

A vida e a Fi losofia têm por objeto a recondução da Alma ao 

Absoluto mediante três etapas: a) desmaterial ização mediante dissolução 

das paixões por via do exercício das virtudes; b) dialét ica: após a) a alma 

reconhece sua identidade com a Alma Universal e integra o mundo 

intel igível e: c) união extát ica: após renunciar as paixões as almas, em 

êxtase, se unem ao Uno Perfeito.  

Cabe lembrar, entretanto, que a situação de cada indivíduo se refere 

às suas vidas anteriores e à futura – estabelece-se uma just iça 

distribut iva: os ricos que ut il izaram mal suas riquezas retornam, para seu 

aprendizado: pobres; os que abusaram de sua condição de senhores 

retornam, para seu benefício, escravos e assim, se assassinaram serão 

mortos, pois se o assassinato é injustiça para quem o comete é justiça 

para a vít ima etc.  

                                                 

212 -  id.  Ib. ,  p.  129. 
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Desse modo, por essa justiça ‘cármica’ as almas se depuram para 

regressarem purgadas e puras ao Uno Primordial. Surge, portanto, uma 

possível def inição plotiniana de Homem: um ser complexo, formado de 

parte corruptível chamada corpo e outra eterna: nôus (a mente de 

Agostinho) comum e impropriamente chamada alma, pois o nôus é causa 

ef iciente da alma que, por sua vez, o é do corpo.  

O Homem é, assim, uma criatura do Uno, uma das múltiplas 

irradiações de sua perfeição, reunida no duplo aspecto de intel igência e 

alma do mundo, antes da perda na matéria. Pelo nôus cada um realiza 

uma das múltiplas forças unif icadas na alma (um logos espermatikós) e 

uma das Idéias unif icadas no Nôus. 

A imparcialidade que a Igreja busca mostrar relat ivamente ao legado 

grego, em particular, vai diminuindo a part ir dos concílios de Nicéia (325) 

e de Constantinopla (381). É nula ou perto disso entre os padres de 

língua lat ina, exceto Agostinho, cuja f i losof ia, toda impregnada de 

platonismo, forma o traço de união entre o pensamento grego e a 

especulação escolástica.  

Certamente este excurso tem por objetivo, apenas, indicar que os 

conceitos têm sua história e, in casu , seria, certamente, anacrônico e 

incorreto ver nesses conceitos de sujeito os mesmos que surgiram com a 

implantação da ordem burguesa na Modernidade. E se, de fato, como 

assevera Haidu213:  

 

Textos ‘ l i terár ios ’ e prát icas h istór icas medievais  par t ic iparam da 
cr iação cul tura l do suje i to como par te da invenção pol í t ica do 
Estado. Esse concei to de subjet iv idade em muito se d istanc ia 
daquele que hor izonta l iza o paradoxo de Émile Benveniste a 
saber :  ‘É o ‘ego’ quem diz ‘ego’.  Contra uma longa tradição 
cont inenta l de subjet iv idade f i losóf ica, Benvenis te assegurou a 
capac idade do falante de se pos ic ionar como um sujei to  
l ingüís t ico mediante o s imples ato de d izer  ‘eu ’.  <. . .> O suje ito  

                                                 

213 -  HAIDU, Peter .  Sujeito Medieval /moderno: texto e governo na Idade Média,  
t rad.  André Vie ira,  Cecí l ia Prada e Marcelo Rouanet ,  São Leopoldo:  Unis inos,  2006.    
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l ingüís t ico não equivale nem ao suje ito de consc iência, nem ao 
suje i to  de ação: ,  const i tui-se, f reqüentemente,  no s imulacro de 
ambos.  A centra l idade da l inguagem permanece incontroversa:  
sem ela não há sociedade.  Contudo, se a l inguagem é essenc ia l  
à v ida colet iva, e la o é como condição que poss ib i l i ta  
construções heterogêneas que lhe t ranscendem. Ademais , a 
subjet iv idade tampouco se reduz à ident idade, como na atual  
pol í t ica de ident idade: mui to pelo contrár io,  f reqüentes são as 
contradições entre uma e outra. . .  

 

não se pode deixar de destacar a diferença entre a constituição da 

identidade e aquela da subjetividade, como se verá adiante, também não 

deixa de ser verdadeiro que a tendência de excluir o que historicamente 

deixa de importar leva a reiterados erros de perspectiva e o alheamento a 

que se submeteu a era medieval testemunha uma incalculável e 

rebarbativa tendência de mantê-la a parte como um período de trevas, 

com a perda de muita perspectiva e informação. É-se, apesar de se 

pensar o contrário, fruto da Idade Média numa proporção pouco 

manifesta.  

Por exemplo, para retomar, a obra de Agostinho de Hipona, marco 

de relevo para a civil ização ocidental, recolheu toda a teologia cristã 

existente no período, bem como a f i losof ia pagã via Cícero e recebeu a 

dúvida como ponto de partida para se chegar à certeza: si fal lor sum (se 

erro, sou), constitui uma das pedras de toque para a f i losof ia ocidental 

futura . Afirmou, ainda, pondus meum, amor meus  (meu peso, meu amor) ,  

isto é, o que me torna o que sou é o amor que me conduz à beatitude, 

meu estado de homem, meu peso é o meu amor – amando sou, pois feito 

à imagem e semelhança de Deus e Deus est caritas  (Deus é amor), ao 

amar plenif ico minha efetiva substância214.  

Do mesmo modo, em Agostinho: “ la f i losofía es una act i tud total del 

hombre
215” e assim, pode-se entender que “se engano a mim mesmo, sou 

                                                 

214 -   GUARDINI,  Romano.  The Lord ,  W ashington: Regnery/Gateway,  1996. 

215  -  XIRAU, Ramón. Introducción a la Historia de la Fi losofía,  México: Unam, 
2000. 
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e assim existo e portanto, existo se engano a mim mesmo” <...> não me 

engano a mim mesmo quando sei que existo
216

.” Há, então, o problema do 

tempo, vez que a vida se dá no tempo217 e pertence ao indivíduo como 

modo de ser e contemplar as coisas: “em t i meço eu meus tempos, minha 

alma
218”. E prossegue:  

 

Quem nega que os futuros a inda não são? E,  contudo, há a inda 
na a lma a espera de futuros . E quem nega que os passados já  
não são? E, entretanto, há, a inda, na a lma lembrança dos 
pretér i tos. E quem nega que o tempo presente carece de espaço 
porque se passa em um ponto? E, porém, perdura a atenção pela 
qual pode passar a ausente o que é presente.219  

 

Assim, “sou eu quem recorda, eu alma
220” e, prossegue: “não posso 

dizer-me distinto dela”. Essa análise, que parece basear-se naquela de 

Plotino, conduz à sua constatação de que a memória tece os f ios obtidos 

pela atenção para chegar à verdade. E essa parcela da alma faz-se 

responsável pela coleta de que o conhecimento haure seus conteúdos. 

Mas a alma é que é o receptáculo do divino possível e pelo qual, pelo 

amor, adquire seu peso. Nas Confissões disse: “O homem interior 

conheceu tais coisas pelo ministério do exterior: eu interior conheci estas 

coisas, eu, eu alma
221

. ”  

                                                 

216 -  AGOSTINHO. De Trinitate ,  X II ,  21. 

217 -  Aqui uma das diferenças do homem e Deus – o Ser é imutável e a p lenitude do 
ser.  Confronte-se: GILSON, Ét ienne. La Filosof ía en la Edad Media:  desde los 
orígenes patr íst icos hasta el  f in  del siglo XIV, 2ª . ed.,  t rad.  Arsenio Pac ios e 
Salvador Cabalero,  Madr id:  Gredos, 1965,  p. 126. 

218 -  AGOSTINHO. De Trinitate ,  X I,  36.   

219 -  op. c i t . ,  X I,  37. 

220 -  op. c i t . ,  X I,  25. 

221 -  SAINT AUGUSTINE. The Confessions ,  t rad. e notas J .C. Pi lk ington, Cleveland:  
Fine Edi t ions, s .  d. ,  X ,  9. 
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Afinal, o que é a alma?  A alma tem a capacidade de desenvolver a 

ciência enquanto se referir a verdades eternas, ao imutável – assim 

entende que na alma há algo imutável, eterno e imortal. Analogamente, 

com a razão que é o espírito ou parte do espírito, mediante a qual é 

possível aproximar-se da ciência e, assim, também deve ser imortal. A 

alma, ainda, é princípio de vida e essa, pelo movimento, é imortal. 

Profundamente inf luenciado por Cícero, São Paulo e por Plotino, do 

apóstolo herdou, conforme já se começou a rascunhar, o problema da 

ambivalência do eu - moral, fundando uma nova antropologia teológica e 

uma nova psicologia. O legalismo farisaico implicava conflitos de ordem 

interna e Paulo os sintet iza nos capítulos 7 a 8 da Epístola aos 

Romanos
222, ao dizer no capítulo 7:  

 

14. Com efei to,  sabemos que a lei  é espir i tua l;  eu, todavia, sou 
carnal,  vendido ao poder  do pecado. 
15. Verdadeiramente,  eis o que faço, nem o compreendo: pois  
não faço o que quero, mas o que odeio. 

  

Se para o legalismo intelectualista a compreensão e aceitação da lei 

moral levam a seu cumprimento, assim não o entende o apóstolo. A 

primeira parte do pressuposto, isto é o compreender e aceitar, pertence 

ao intelecto, mas este se destaca da esfera vol it iva, que mesmo querendo 

a obediência, peca. Isto se expressa, nesta mesma Epístola, em seu 

versículo 20: 

Ora,  se faço o que não quero,  não sou mais eu que perfaço a 

ação, mas o pecado que habita em mim. 

 

E introduz o conceito de uma interioridade no versículo 22:  

Pois me comprazo na le i  de Deus do ponto-de-v is ta do homem 
inter ior ,  mas percebo outra le i  em meus membros que luta contra 
a le i  de minha razão e me encadeia à le i  do pecado que está em 
meus membros. 

                                                 

222 -  Versão ao por tuguês do tex to f rancês de La Bible de Jérusalem ,  nouvel le édit ion,  
ed. L ’école Bib l ique de Jérusalem, Par is ,  du Cerf ,  1973. 
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O texto mostra que a oposição entre a interioridade 

( intelectualidade), a clara compreensão da lei e mesmo a vontade de 

cumpri-la não garantem a ef icácia da lei, pois o pecado (hamart ia) impede 

seu acatamento no âmbito da capacidade humana de resist ir a tal estado 

de degeneração moral. De fato, a existência da lei, na antropologia 

paulina, proporciona o conhecimento pleno do estado de pecado em que 

se encontra o ser humano: mesmo que exteriormente se cumpra a lei,  

interiormente, pela força do pecado, surge o desejo do que a lei proibira. 

Essa ambivalência do eu - moral conduz, se apartada da força do Espírito, 

à doença pelo conflito insolúvel do conhecimento do que é exigido pela lei 

e pela conduta possibil itada pelo pecado conduzindo à ansiedade e ao 

sentimento de culpa. A cura desse mal só poderá ser dada pela graça que 

permitirá a superação de tal ambivalência e o capítulo 8 da Epístola, 

capítulo que trata da vida do Espírito, buscará a síntese pelo sacrif ício de 

Cristo e a graça dele decorrente:  

 

. . .  se o Cr is to está em vós, a inda que o corpo já esteja morto 
devido ao pecado, o Espír i to  é vida em razão da just iça.  <. . .> 
Pois  se vive is segundo a carne,  morrere is.  Mas se, pelo Espír i to ,  
fazeis morrer as obras do corpo, v ivere is.  (8,  10-13) 

 

Isto é, a ambivalência torna-se potencialmente superável pela 

graça223. Nem por isso, a condição do homem deixa de ser a da 

ambivalência do eu - moral e da doença decorrente do desejo. Apenas a 

graça permanentemente vivida pode superar a moléstia causada pelo 

conflito intelecto /  desejo. 

                                                 

223 -  ARENDT, Hannah. A Vida do Espír ito – O querer  (p .233-240) apresenta anál ise 
análoga com enfoque na questão da vontade. Aqui se busca mostrar o 
estabelec imento de uma inter ior idade como conseqüênc ia da b ipar t ição da vontade 
que obtém cura,  superando a ambivalênc ia,  pela graça. 
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Essa questão ressurge em Santo Agostinho que para expor o 

conceito de graça regeneradora desenvolveu o de vontade (voluntas), vez 

que no pensamento grego não havia tal conceito, nem o de liberdade, do 

modo pelo qual o desenvolveu esse f i lósofo. A Antiguidade clássica 

conhecia dois sentidos para l iberdade: o que se opunha a escravidão, 

l iberdade como eleutheria  e o socrático de enkrateia,  o domínio sobre a 

parte simplesmente anímica da alma, a virtude como conhecimento e 

racionalidade, para a qual o conhecimento do bem impõe a sua prát ica.  

Em Agostinho, a l iberdade se relaciona com a vontade (voluntas) 

vista como a possibil idade de decidir e levar à ação independentemente 

da razão, pois é a vontade que decide (escolhe) e não a razão: a escolha 

da vontade não é determinada pelo conhecimento do que é melhor. E 

esse ponto foi o fulcro para sua discussão com Pelágio (360-435) e seus 

discípulos. O ser humano seria, na doutrina pelagiana, dotado de livre 

arbítr io para escolher entre o bem e o mal e a graça atentaria contra a 

l iberdade humana, vez que haveria interferência divina em tal escolha e, 

portanto, no mérito da salvação. Para Aurél io Agostinho isto seria 

inconcebível, posto que subtrair ia à graça a possibi l idade de regeneração 

do homem, e excluiria valor à obra de Cristo.  

A idéia de pecado original, negada por Pelágio, relaciona-se ao 

pecado (hamart ia) em Paulo de Tarso, princípio universal que determina a 

natureza humana decaída, o caráter doentio pós-queda do Paraíso. O 

equívoco pelagiano radica, sob o ponto de vista do bispo de Hipona, no 

fato de que entre a compreensão da lei e seu cumprimento encontra-se a 

vontade. E, no diapasão de São Paulo, em Agostinho há conflito entre a 

vontade de realizar a própria vontade em lugar daquela de Deus.  

Mas vence, sempre, a própria vontade; ou seja, não há o problema 

da compreensão intelectual da lei – a questão se põe no plano da vontade 

doentia de se sat isfazer o desejo: as paixões devem se submeter à razão, 

mas o pecado original o impede.  
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Apenas a graça, dom do Espíri to Santo, ao regenerar a vontade do 

ser humano pode conduzir ao cumprimento dos preceitos divinos, isto é, a 

prática do bem só é possível com o dom do amor para agir, pois a 

caridade é amor pela lei: a l iberdade para fazer o bem só é possível pela 

graça divina. E esta é puro dom de Deus, por seu Espírito Santo, no 

sentido de curar a vontade decaída facultando a obediência à lei e a 

prática, decorrente, da caridade, que lhe é impressa em sua interioridade 

pela ação do Espírito Santo: só na graça o ser humano recobra o ser. A 

cura consiste na possibil idade de se escapar do conflito gerado pela 

ambivalência do eu - moral e tender ao encontro da felicidade que só 

reside em Deus. 

Isso não seria pensável na antropologia platônico-aristotélica 

(embora suas diferenças) pois nessa o ser humano é capaz de aretê  

(excelência/virtude) sem a necessidade de qualquer interveniência 

transcendente: a saúde, a virtude, são possíveis pelo adequado exercício 

das imanentes potencial idades humanas e em conformidade com a 

simples razão. Mas, a doutrina agostiniana prepara, sem dúvida, o 

advento do trabalho regulador de Kant, que na esteira de Vico que 

assevera: verum est factum convertuntur , demonstra que a verdade é 

produção da mente, não existe sem o ato mental,  sempre criador posto 

que sintét ico e em conseqüência, para esse f i lósofo, não mais há a 

ciência dada, mas a ciência em processo.   

As intuições de Vico encontram justi f icativa na Crítica da Razão 

Pura  e Hegel complementa o processo mediante sua Ciência da Lógica224 

viabi l izando a posterior análise elaborada por Marx – mas isto seria 

avançar demasiado rápido – é preciso percorrer um pouco mais 

lentamente a estrada do conceito. 

                                                 

224 -  Não por acaso Hegel refere-se longamente a Kant na Int rodução de sua Ciência 
da Lógica. 
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Para colmatar o hiato histórico, dando continuidade ao processo de 

exposição, deve-se dizer que a Fi losofia medieval ou escolást ica (por ter 

sido ensinada nas escolas), e que os historiadores da Filosofia situam 

como f lorescente entre os séculos VIII a XIV, testemunha o domínio da 

Igreja Romana na Europa: época em que coroava reis, organizava 

Cruzadas e criava as primeiras universidades. As f i losof ias de Plotino 

(205-270), de Aristóteles (382-322 a.C) recuperadas e traduzidas do 

árabe e o platonismo de Agostinho foram as principais inf luências no 

período.  

Os f i lósofos dessa época (e cada uma das épocas têm os seus 

problemas característ icos) buscavam demonstrações racionais da 

existência do inf inito criador e do espírito humano imortal;  intentavam 

diferenciar e separar o inf inito (Deus) e o f inito (homem, mundo); corpo 

(matéria) e alma (espírito);  estabelecer diferença entre razão e fé 

(primeira subordinada à segunda); conceber o Universo como uma 

hierarquia de seres, em que os superiores governam os inferiores (Deus, 

seraf ins, querubins, arcanjos, tronos, potestades, anjos, alma, corpo, 

animais, vegetais, minerais);  a subordinação do poder temporal da corte 

ao poder espir itual da Igreja.  

Característica importante deste período, o método inventado pela 

Escolástica para expor idéias f i losóf icas era conhecido como disputa , que 

se subordinava ao princípio da autoridade, isto é, só se considerava uma 

idéia verdadeira se fosse baseada em argumentos de uma autoridade 

reconhecida225 (Bíblia, Platão, Aristóteles, um papa, um santo). Se, na 

Antiguidade, a alma era o mais profundo de todos os mistérios, pois se o 

espírito (pneuma) possuía alguma materialidade, a alma (psique) era um 

                                                 

225 -  No Dire ito contemporâneo pers iste-se no mesmo diapasão: c i tam-se as normas e 
seus intérpretes mais acredi tados (doutr ina acei ta)  e busca-se convencer os  
envolv idos da tese ou teses sustentadas: sempre argumentos ad verecundiam, is to é,  
supor tados pela autor idade. 
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dado metafísico insondável, em Santo Agostinho torna-se uma 

representação rel igiosa: é a alma part icular, o indivíduo volve-se alma. 

Nada mais distante da subjet ividade moderna, mas os traços 

essenciais da ref lexão já parecem estar latentes, prontos para um 

aprofundamento – aguardando tão só a passagem do modelo produtivo da 

estrutura medieval para a das cidades estruturadas para o comércio e, na 

f i losof ia, para a análise racional226.   

Na Idade Média a vida centra-se em Deus, há subordinação da vida 

cultural à teologia (basta lembrar que a Igreja se fez o repositório dos 

letrados, durante largo período) e o próprio viver só adquire sentido com a 

perspectiva de uma vida pós-morte.  Os prazeres do corpo são negados, o 

cuidado de si migra do cuidado ético e corporal para o desenvolvimento 

da alma e das relações com o divino. O indivíduo se torna alma, a 

cidadania antiga se desfaz pela pertinência ao credo, à expectante 

súplica de uma vida melhor, longe deste ‘vale de lágrimas’.  

Mas, há variações importantes: há evolução da sociedade primit iva 

dos primeiros séculos, decorrentes da desestruturação do Império 

Romano do Ocidente para a formação da sociedade complexa do século 

XI.  Se o Ocidente conheceu o efeito da revolta dos povos contra Roma, o 

Oriente viu o progressivo desenvolvimento de Bizâncio: o bispo de Roma 

tinha como contraponto o patriarca de Constantinopla (Istambul). De um 

lado a precária, embora ef iciente estruturação de uma Igreja perseguida 

em seus primórdios e, de outro, a esperança de mantença nos dif íceis 

períodos das invasões bárbaras.  

Por sua vez, no Oriente Médio, no século VII com a morte de Maomé 

desenvolve-se o maometanismo, nascido do crist ianismo e com 

                                                 

226 -  Joahnnes Duns Scotus buscará uma anál ise rac ional,  com claro pendor  
nominal is ta, no século XII I .   Mas, apenas a anál ise rac ional ,  com o pr imado da Razão 
sobre a Fé poss ibi l i tará a ins t i tu ição da subjet iv idade e com o indiv idual ismo 
decorrente da es truturação burguesa da produção e da ar te – a estatu ição do suje ito 
nos moldes kant ianos.  
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interferência de antigas tradições alexandrinas. Com o risco natural de 

toda classif icação costuma-se dividir a Idade Média em dois períodos: o 

primeiro que principia com a entrada de Átila em Roma (432 d.C.) até o 

período carolíngio (séc. VIII  (batalha de Poit iers) e IX) e, daí, a Alta Idade 

Média, até o Renascimento: da metade do século XIII ao XIV.   

Na primeira fase, a precariedade da manutenção do poder levou à 

formação do feudalismo com a divisão do território a f im de que os 

senhores o pudessem defender. A insegurança para o movimento de 

caravanas comerciais promoveu a decadência do comércio e levou à 

ruralização econômica, pois as invasões e o feudalismo f izeram 

desaparecer quase totalmente a vida urbana na Europa.  

As cidades227 transformaram-se em residências de bispos e de 

senhores feudais desvinculadas de sua zona rural e afastadas de outras 

cidades pela má qualidade dos acessos e pelo perigo e insegurança 

decorrentes de grupos saqueadores e da inexistência de um corpo 

permanente de segurança. Viajar signif icava risco de vida.  

A partir do século XI, aos poucos, a organização feudal da 

sociedade começa a perder força e uma nova ordem surge graças a 

                                                 

227 -  Já em 80 a.C.,  sob Si la ,  inst i tu ía-se o s istema munic ipal romano corroborado em 
40 a.C pela Lex Jul ia Munic ipal is  e poster iormente pelo Edito de Caracala  (212 a.C.)   
e que objet ivavam pacíf ico domínio sobre as  c idades in imigas conquis tadas. A palavra 
municíp io der iva de munia (prerrogat ivas) e capere (conservar) .  No período anal isado 
essas es truturas foram parcia lmente mant idas, vez que o caste lão impunha suas  
regras sobre a c idade. É preciso regis trar  que, na maior ia dessas c idades, o ant igo  
jus suffraggi  desaparece, de fato,  a ant iga urbs  romana torna-se o refúgio dos 
domést icos e ar tesãos l igados à desval ida corte de b ispos, condes ou senhores rura is  
e, regis tre-se, com o desaparec imento do comércio à base de moeda, aos f ins do 
século XI ,  inex is t iam cidadãos com atr ibutos de curadores da c idade ou em sua 
v izinhança ou seus caminhos. 
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aperfeiçoamentos na técnica agrícola228 levando a excedentes de 

produção e de mão-de-obra permitindo o surgimento de novas cidades e 

uma nova classe de comerciantes e artesãos, nos burgos ou bairros 

construídos além das muralhas, que promovendo intercâmbio entre os 

núcleos urbanos e o campo levaram ao crescimento do comércio com o 

conseqüente estabelecimento de rotas comerciais entre centros 

produtores e consumidores. Guildas foram instituídas para regular os 

interesses dos artesãos urbanos evitando a concorrência entre esses.  

As cartas partidas garantiam o comércio e as rotas marít imas do 

Báltico e do Mediterrâneo, facil itaram o transporte e aumentaram a 

segurança do investimento.  

No Mediterrâneo, as cidades do norte da atual Itália f irmaram 

estreito intercâmbio com as do sul da Espanha e da França facil itando os 

f luxos f inanceiros, comerciais e tecnológicos de tal região.  

Formou-se no norte da Europa a Liga Hanseática ensejando 

estreitos laços comerciais com a região do Bált ico, que lhes fornecia 

insumos (cereais, peles etc.) e consumia produtos manufaturados.  

As feiras, grandes reuniões anuais de comerciantes e banqueiros 

nas cidades mais importantes serviam para regular os produtos e preços 

definindo pautas de produção e alianças negociais, bem como para f ixar o 

patrulhamento das principais estradas e rotas comerciais.  

No f inal do século XI (1096), o papa Urbano II autorizou a primeira 

cruzada, que conseguiu conquistar, provisoriamente, Jerusalém e abrir as 

portas do Mediterrâneo oriental ao comércio europeu, particularmente o 

ital iano. Nos dois séculos seguintes realizaram-se novas cruzadas e 

                                                 

228 -  Seguem-se alguns apontamentos dos textos reunidos por GAMA, Ruy (org.) .  

História da Técnica e da Tecnologia ,  São Paulo:  T. A.  Queiroz/EDUSP, 1985,  

W EBER, Max. História Geral da Economia ,  t rad. Calógeras A. Pajuaba, São Paulo:  

Mestre Jou, 1968. e HUIZINGA, Johan. Autunno Del Medio Evo ,  t rad. Bernardo 

Jas ink , F irenze: Sansoni ,  1942. 
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reinos cristãos foram estabelecidos no Oriente Médio e todos - 

principalmente pela logística de abastecimento de novos guerreiros e 

mantimentos – foram tomados ou retomados pelos otomanos. Esse 

movimento, entretanto, favoreceu a implantação de postos comerciais 

avançados e o desenvolvimento do comércio internacional, bem assim 

uma acumulação de recursos excedentes capazes de f inanciar um 

fortalecimento do poder central.  

Conquanto assim aconteça, no interlúdio, as lutas entre os senhores 

feudais são muito freqüentes e devastadoras, a ponto de Joaquim de 

Fiore anunciar um f im apocalíptico imediato229. Os alemães, sob a 

inf luência da ideologia expansionista e pelo crescimento vegetativo da 

população, visando à formação de um império universal cristão, nos 

moldes daquele romano, promoveram a chamada "marcha para o oriente" 

(Drang nach Osten) nos séculos XII e XIII .  

Os mongóis invadiram o sul da Polônia, no século XIII , mas foram 

expulsos por Henrique II da Silésia, após grande destruição nessa área. 

Os sucessores desse rei, para reconstruir a região permitiram a imigração 

de artesãos e camponeses alemães, para a reconstrução da economia. A 

Hungria, após a invasão e saque dos mongóis, também no século XIII , foi 

ocupada pelos alemães, até a dinast ia dos Anjou chegar ao poder (séc.  

XIV).  

Na baixa Idade Média, Aragão e Castela t iveram um período áureo, 

tanto econômica como culturalmente. Mas, para o que interessa, o 

importante notar é que desde o século XII, as monarquias européias 

lograram impor sua autoridade sobre os senhores feudais aliando-se à 

burguesia urbana. Novas inst ituições polít icas, cortes ou Parlamentos, 

leis e impostos de âmbito nacional transformaram o f luxo de poder.  

                                                 

229 -  BLOCH, Marc .  La société féodale ,  Par is:  Alb in Michel,  1982. 



175 

 

Os Capetos apoiados pelos burgueses iniciaram um forte movimento 

de centralização e expansão da coroa nos ducados independentes 

prenunciando a implantação das monarquias absolut istas (séc. XV – XVIII) 

e do mercanti l ismo.  

Tais alterações no poder t iveram inf luência sobre o pensamento 

f i losóf ico do período vez que, aliada ao desenvolvimento das navegações 

e a um maior e mais l ivre intercâmbio de idéias, embora os feitos da 

Inquisição, o Inquisit io Haereticæ Pravitat is Sanctum Officium do século 

XIII , houve central ização de recursos e atração de pensadores para as 

universidades, fator de f ixação normativa do saber e de construção de um 

corpus f i losóf ico. 

Sob o ponto de vista da literatura do período, Marc Bloch retrata a 

situação nos seguintes termos:  

Surtout romans et poèmes lyr iques ne se bornent plus à retracer  
des ac tes; i ls  s ’ef forcent,  non sans gaucher ie,  mais  avec 
beaucoup d ’appl icat ion, à analyser les sent iments. Jusque dans 
les épisodes guerr iers ,  la joute de deux combattants prend le pas  
sur les  grands chocs d ’armées, chers aux anc iens chants . De 
toutes façons, la nouvel le l i t térature tendai t  à ré intégrer  
l ’ ind iv iduel et  inv ita i t  les audi teurs à méditer  sur leur moi.  Dans 
ce penchant vers l ’ introspect ion, e l le co l laborai t  avec une 
inf luence d’ordre re l ig ieux: la prat ique de la  confess ion 
« aur icu la ire », de f idè le à prêtre, qui ,  longtemps renfermée dans 

le monde monast ique,  se propagea, au cours du XIIe s ièc le, chez 
les la ïques. Par bien des trai ts ,  l ’homme des environs de l ’an 
1200, dans les c lasses supér ieures de la  société, ressemble à 
son ancêtre des générat ions précédentes: même espr i t  de 
v iolence, mêmes brusques sautes d’humeur , même préoccupat ion 
du surnature l ,  encore accrue peut-êt re, quant à l ’obsess ion des 
présences d iabol iques par le dual isme que, jusque dans les  
mil ieux orthodoxes,  répandait  le  vo is inage des hérés ies  
manichéennes, a lors s i  prospères. Sur deux points  pourtant,  i l  en 
d if fère profondément.  I l  est p lus instru it .  I l  est p lus  consc ient.230 

                                                 

230 -  op. c i t .  p.  162: “Sobretudo os romances e poemas l í r icos não mais se l im itam a 
retraçar atos , esforçam-se, não sem canhestr ismo, mas com muita apl icação, em 
anal isar os  sent imentos. Mesmo nos episódios guerre iros, a justa de dois combatentes 
se impõe sobre os grandes embates dos exérc itos , caros aos ant igos cantos. De todo 
modo, a nova l i teratura tendia a re integrar  o ind iv idual e convidava os ouvintes a 
meditar  sobre o eu. No pendor para a int rospecção, co laborava com uma inf luência de 
ordem rel ig iosa: a prát ica da conf issão ‘aur icu lar ’  do f ie l  para o padre, que, por muito 
tempo encerrado no mundo monást ico, se propaga, durante o século XII  aos le igos.   
Por mui tos aspectos ,  o homem do entorno do ano 1200, nas c lasses super iores  se 
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E essa consciência já se manifesta no século XII em que a base 

legal, escrita, da justiça é esfacelada, o poder central fragmentado e com 

ele a capacidade de ler e escrever, as exações são determinadas 

verbalmente e executadas por esbirros de nobres num regime de violência 

e terror.  Frente à falta de norma escrita, os costumes são exigidos com a 

força e são classif icados de ‘malae, pravae, injustae consuetudines, 

pradae, rapine e violentia
231

’.    

Criou-se o Movimento da Paz composto por dois estágios: o 

primeiro, a Paz de Deus, excluindo das vít imas aceitáveis, para os 

cavaleiros, parcela da população desarmada e, de outro lado, a Trégua de 

Deus que impedia a real ização de combates e justas no período de 

sábado até a manhã de domingo e, posteriormente de quarta até segunda 

feira.  

A Igreja interferiu nesse ciclo, embora dele dependesse, por ser 

uma das principais vít imas do excesso e as grandes paróquias serviram, 

muita vez e apesar de si mesmas, para compensar os prejuízos de algum 

cavaleiro. Esse Movimento de Paz acarretou profundas conseqüências 

como a exportação da violência mediante as Cruzadas, as reformas 

rel igiosas para efeito de separar o poder da Igreja do laico; o retorno da 

monarquia ao poder e, apesar disso, tal movimento fracassou porque a 

Igreja não comandava suas forças repressivas e quando agia servia-se de 

algum aliado disponível, pois não deixava de ter interesses seculares 

relevantes.  

                                                                                                                                                     

assemelha a seu ancestra l das gerações precedentes, mesmo espír i to de v io lênc ia,  
mesmas bruscas mudanças  de humor,  mesma preocupação com o sobrenatural ,  a inda 
acresc ida ta lvez,  pela obsessão de presenças d iaból icas pelo dual ismo que, mesmo 
nos meios ortodoxos,  difundia a v izinhança de heres ias maniqueístas , então muito 
prósperas. Entretanto,  por dois pontos d ifere profundamente desse ancestra l.  É mais  
instruído.  É mais  consciente.” .  ( t radução l ivre) 

231 -  Peter HAIDU (2006),  p.  50. (maus, depravados, costumes injustos, predatór ios,  
rapina e v io lênc ia) 
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Apesar disso, seu código cultural era dist into dos ideais da cavalaria 

e seus propósitos não eram imediatos. Essa divergência apenas se 

acentuou ao longo do tempo e, quando pelo século XIV, período da 

Guerra dos Cem Anos, bandos errantes de arqueiros ingleses saqueavam 

povoados franceses e reciprocamente, bandos de besteiros franceses 

rapinavam povoados ingleses, muitos prelados part iciparam do efeito 

dessas predações e apenas o desenvolvimento comercial posterior 

permitiu uma troca civil izatória efetiva entre os dois povos. 

Nesse período, já no século XIV, Guilherme de Ockham (1280-1347) 

pôde desenvolver uma teoria que prenuncia o sujeito cartesiano e que 

assim é exposta por de Fraga: 

  

O universal não deve sua ex istênc ia a ser uma forma, mas 
apenas ao entendimento, em que está por co isas indiv iduais que 
são reais ,  e é um meio para conhecê- las .  Ass im, não há lugar 
para um universal  ante rem, que Tomás de Aquino acei ta,  na 
tradição agost in iana.  ‘S ignum predicabi l is  de p lur ibus ’,  o  
universal está,  deste modo,  preparado para tornar-se instrumento 
de uma lógica termin ista, em que basta que os conceitos sejam 
consemelhantes na maneira subject iva de ser.   A semelhança,  
porém não deve entender-se como semelhança intenc ional ,  mas 
como re lação de razão em que o conceito desempenha papel  
conotat ivo, que não se refere à natureza ou essênc ia do suposto. 
<. . .> 
Deste ponto de v is ta o teólogo Ockham vê-se obr igado, portanto 
a recorrer a uma moral autor i tár ia .  Porém, tem sido destacado 
que faz também uso da rec ta rat io como norma de moral idade 
segundo a Ét ica Nicomaqueia. Também que o pr inc íp io de que 
‘Deus potes t praec ipere quod voluntas creata odiat eum.’ não 
deve ter  s ido a ú lt ima palavra de Ockham, porque, neste caso, o 
acatamento da vontade de Deus era o ódio a Deus,  o que impl ica 
contradição. Todavia,  não é esta perspect iva a caracterís t ica  
pessoal de Ockham, mas a que se conclu i pelo autor i tar ismo 
teológico, segundo o qual Deus é l ivre de modif icar o seu código,  
e segundo o qual o homem, sem Revelação, não é capaz de 
fundar a moral ,  o que conduz a moral natura l a uma cr ise sem 
remédio, como o pos i t ivismo polí t ico de Ockham leva,  
para le lamente, a um colapso do d ire i to natura l.  O voluntar ismo 
em que Descartes e Ockham, pelo menos na tendênc ia, parecem 
acordar-se em pr iv i leg iar  a vontade em Deus e no homem é, num 
e no outro dos f i lósofos; to ta lmente d iferente: se em Descartes ,  
do ponto de v ista do homem e da vontade, esta tem de dec id ir -se 
sempre que descobre um bem, mesmo se não o conhece pelo 
entendimento (Resposta às  Segundas Objeções: A.TR.,  IX ,128),  
o conhec imento pelo entendimento torna-se sempre possível ,  e é 
e le que legit ima a ação, numa sabedor ia que supõe um 
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desenvolv imento temporal ,  para a lém da forma provisór ia em que 
coex is te com a dúvida; e,  do ponto de vis ta de Deus, o 
conhec imento é suf ic iente para supr imir  a negat iv idade d ia lét ica  
da h ipótese do ‘deceptor ’ ,  desde a Terceira Medi tação. O 
nominal ismo rac ional is ta de Descartes aparece, deste modo,  
como uma correção do f ideísmo e do nominal ismo empir is ta de 
Ockham, restabelecendo a recta rat io na moral.  Em Descar tes, na 
v ia moral provisór ia à moral def in i t iva, moral e f i losof ia são 
inseparáveis,  e é pelo conhec imento que o homem ascende à 
maior  perfe ição.232  

 

O conceito de sujeito, na Fi losofia, parece insinuar-se como busca 

de uma ordem cognitiva em contraposição à contingência resultante da 

desordem da realidade individual.  Do texto acima se depreende que a 

manutenção do status quo  e da uniformidade da natureza e das regras 

morais é que viabi l izam no esquema de Descartes, ao contrário daquele 

de Ockham233, a manutenção da possibi l idade de certeza na investigação 

da Natureza e na formação de moral dotada de consistência. 

Ghisalbert i referindo-se à ét ica ockhamista apresenta interessante 

contributo para a compreensão de sua modelagem autoritária do Direito. 

Veja-se, por exemplo, que da perspectiva de Ockham234: 

 

E se examinamos as def in ições de pessoa,  vemos que Gui lherme 
caracter iza a essa como uma natureza inte lectual completa, como 
uma substânc ia autônoma, que não está dest inada a entrar como 
par te const i tut iva de um todo. 

                                                 

232 -  DESCARTES, Rene. Meditações sobre a Fi losofia Primeira ,  in trodução,  
tradução e notas Prof .  Gustavo de Fraga,  Coimbra: Almedina, 1976. (  O texto c i tado 
advém da introdução de de Fraga, p. 27-29).   

233  -De fato, o ind ivíduo no esquema de Ockham está v inculado a um empir ismo e 
nominal ismo claros. Não há universais – apenas ins tânc ias indiv iduais.   A Idade Média 
v ia,  em São Boaventura, por exemplo, a pessoa humana, em pr imeiro lugar ,  como 
indivíduo  e a def in ição de Boéc io fo i aceita,  não só por esse f ranciscano,  como pela 
maior ia dos mentores da escolás t ica: “Persona est rat ional is  naturae indiv idua 
substant ia ’ ,  ou seja: ‘Pessoa é a substânc ia indiv idual de um ser  racional ’ .   Isso mais  
as observações subseqüentes neste tex to mostram que a def in ição ockhamista  
guarda pouca re lação com a poster ior  def in ição de suje i to ,  embora conf igure o quadro 
necessár io para a poster ior  construção de suje i to  de d ire ito. 

234 -  GHISALBERTI,  Alessandro.  Guilherme de Ockham .  Trad.  Luis  A.  De Boni.  Por to  
Alegre:  Edpucrs,  1997, p.224.  
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Essa constatação leva diretamente ao conceito de indivíduo, aquele 

que se não divide. E isso se acentua com a seguinte235: 

 

Para subl inhar a unidade da pessoa humana na concepção 
ockhamista,  Copleston ins is te em uma def in ição suc inta,  mas 
s ignif icat iva que Ockham dá em outro lugar :  a pessoa é um 
supós ito in te lectual .  Além da def in ição já  recordada de supós ito,  
cont ida no  Comentár io às Sentenças ,  Gui lherme oferece uma 
análoga no quarto Quodl ibet ,  em que o supós ito vem def in ido  
como ‘um ente completo que não é comunicável por ident idade,  
não está apto a encontrar-se em outro ser e não é sustentado por 
outro suje i to ’ .  <. . .> Unindo todos os aspectos emergentes das 
duas def in ições conc luímos que o concei to de pessoa,  segundo 
Ockham, é aquele que expr ime o ser to tal  e uni tár io do homem. 

  

Esse ser, por sua vez, é dotado de liberdade vista como ausência de 

necessidade e implicando, assim, a contingência, vez que a vontade do 

Homem permanece indeterminada ante seu objeto, sem coerção, dotada 

de possibi l idade de escolha (l ivre arbítr io), indeterminada; capaz de 

responder de maneira não-predeterminada e não-unívoca em dada 

situação.  

Ademais, a vontade, devido à liberdade, está l ivre para optar entre 

ação e inação – a vontade permanece capaz de se por em ato por si 

mesma.  Daí obtém a definição de intelecto prático, na esfera da práxis, 

como a faculdade em que se situa o conhecimento do que o homem pode, 

l ivremente, fazer ou deixar de fazer.  Somente os atos livres admitem 

falar-se em moralidade: só os atos l ivres podem ser qualif icados como 

atos morais, vez que os demais se encontram jungidos pela necessidade.  

Os atos morais se encontram em nosso poder e para a constituição 

do ato moral é decisiva a contribuição do intelecto – o querer sempre é 

precedido pelo conhecer, muito embora o querer possa ser diverso do que 

lhe indica o conhecimento. Não necessariamente o querer visa à 

                                                 

235  -  op.  c i t .   p .  224-225.  
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felicidade ou ao bem inf inito, vez que este últ imo pode ser entendido 

como impossível e a felicidade pode ser cambiada por outro desiderato.  

Ockham supera, assim, a dist inção escolástica entre f im últ imo de 

direito e f im últ imo de fato, assegurando que a vontade permaneça l ivre e, 

logo, indeterminada e capaz de se auto-determinar diante de qualquer 

objeto. Por mais poderosa a persuasão das razões do intelecto, nem 

assim estará capacitado a determinar vontade, mesmo que indique o sumo 

bem em toda sua luminosa clareza.  

A razão é incapaz de dar signif icado ao imperativo: faze o bem e 

evita o mal, vez que apenas a revelação pode identif icar o f im últ imo de 

cada indivíduo: para Ockham a ordem moral só pode ter fundamentação 

teológica.  Tal imperativo (faze o bem e evita o mal) converte-se em age 

sempre em conformidade com a vontade de Deus, vez que aquilo que 

Deus quer é justo, pois é impensável que Deus possa querer o mal.   

Argumento semelhante se entrevê nas Meditações de Primeira 

Fi losofia  para afastar o argumento de que Deus pode querer que a 

subjetividade se engane e se assim se dá na f i losof ia de Descartes 

(século XVII), o pensamento kantiano (século XVIII) não se afasta muito 

desse fundamento e embora busque substituir a presença divina pela 

simples razão, o sujeito permanece envolvido pelos mesmos atr ibutos e 

pelo mesmo desejo de ordem e clareza meridiana nos juízos que formula. 

O sujeito de direito, muito embora constituído por outras 

motivações, comparti lha tais questões, mas se mostra como instrumento 

de controle das contingências da sociedade e permit indo uma 

representação mais organizada dos fatos sociais. Progressivamente a 

noção de sujeito passa a ser a representação abstrata do cidadão, pois o 

não-cidadão deixa de ser considerado nas especulações da Modernidade, 
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e, como fundamento racional-vol it ivo do modelo de Estado236 presente nas 

teorias de pacto ou contrato social. 

A formação do conceito de sujeito pela Modernidade, em particular, 

na obras de Hobbes e Rousseau e no trabalho dos pandectistas alemães 

[em especial, von Savigny e seus discípulos (século XVIII)] não consegue 

afastar seus principais problemas que consistem na abstração do cidadão, 

como se todos os homens fossem intercambiáveis e a funcionalização do 

Governo, visto como órgão de estruturação da economia burguesa.  

Tais problemas, antinômicos sob o ponto de vista marxiano, são 

tratados pelo saber/fazer jurídicos pela anteposição de um radical 

conteúdo humanista sobreposto àquele de forma do sujeito de direito, 

para a busca de eventual superação desse, inconscientemente sistêmico, 

conceito.  

Jean Étienne-Marie Portalis, um dos redatores do Código Napoleão, 

e von Savigny, bem como os adeptos da tendência contemporânea da 

constitucionalização e da repersonalização do Direito Civil buscaram essa 

modalidade discursiva e mantiveram, assim, na prática do Direito, a 

reprodução desses problemas fundamentais da concepção moderna do 

sujeito. 

Naturalmente, não se pretende que a construção conceitual do 

sujeito de Direito siga as etapas do conceito de sujeito epistemológico, 
                                                 

236  -  Como bem observa SKINNER, Quent in.  As Fundações do Pensamento Pol ít ico  
Moderno, t rad. Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta, rev. Renato Janine 
Ribeiro, São Paulo:  Companhia das Letras, 1996,  p. 620-621: “Natura lmente, o termo 
lat ino s tatus já fora ut i l izado por autores jur ídicos e escolás t icos na baixa Idade 
Média, em diversos contextos polí t icos . Porém, mesmo que nesses casos julguemos 
correto traduzir  s tatus  como ‘Estado’ – opção essa que talvez alguns h istor iadores do 
per íodo medieval tendam a assumir  com demasiada faci l idade – é evidente que se 
trata de a lgo bem dis t into da idéia moderna de Estado. Antes do século XVI ,  o termo 
status  somente aparecia na pena de pensadores pol í t icos para refer ir  a uma coisa 
entre duas: o estado o ou condição em que se encontra um governante (status  
pr inc ip is) ,  ou num sent ido mais genér ico o ‘estado da nação’,  is to é, a condição do 
re ino como um todo (s tatus regni) .  Fal ta,  a ambas essas acepções,  a idé ia t ip icamente 
moderna de estado enquanto uma forma de poder públ ico separada do governante e 
dos governados, const i tuindo a suprema autor idade pol í t ica  no inter ior  de um 
terr i tór io def in ido.” 
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mas há, como de hábito, uma profunda inf luência das concepções 

f i losóf icas naquelas do Direito. 

 

3.5. As concepções pré-Modernas.  

 

Sob o ponto de vista da História da Filosofia pode-se af irmar, 

seguindo as correntes historiográf icas mais acreditadas, que Scotus 

Erígena tenha estabelecido os primeiros trabalhos claramente pertinentes 

à escolástica e que Santo Anselmo, Pedro Abelardo, Santo Tomás, Duns 

Scottus sejam os seus representantes mais marcantes.  

A escolást ica prenuncia a ciência moderna; é a f i losof ia 

desenvolvendo-se sob a forma de teologia. Nascida no mundo germânico 

e neolatino pertence a outras raças e a uma nova civil ização e se 

desenvolve na Europa das descobertas marít imas, do inf luxo da nova 

ciência que parece escapar à teologia e a um novo tipo de pensamento 

que olha para a Antiguidade como se visse a luz de novas possibi l idades.  

Primeiro, recebe a inf luência do platonismo, que a inspira pela voz 

de Santo Agostinho; depois: a autoridade de Aristóteles. Autores como 

Alfred Weber (2007) indicam que defluem dessas inf luências os dois 

grandes períodos da história da escolást ica: o período platônico e o 

período peripatét ico. Este últ imo se divide em dois sub-períodos, dos 

quais o primeiro explica Aristóteles no sentido real ista; o segundo no 

sentido do nominalismo. A escolástica se esgota, a partir do século XIV, 

na luta dos realistas e nominalistas e sucumbe, por volta da metade do 

século XV, com a reação laica e l iberal inaugurada pela Renascença. Pelo 

menos deixa, a escolást ica, a part ir dessa época, de constituir a grande 

referência para o pensar e se torna a f i losof ia of icial da Igreja com os 

acréscimos que os personalismos e existencial ismos acabam por oferecer. 

Hegel assim formula sua síntese: “A fi losofia e a rel igião possuem o 

mesmo conteúdo, o mesmo objet ivo, o mesmo interesse... Explicando a 

rel igião, a f i losofia explica a si mesma e explicando a si mesma, explica a 
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rel igião
237”. Tal é, de fato, o princípio basilar de todos os seus sistemas e, 

além disso, a aliança entre o que estivera e estará em estado conflit ivo: a 

“graça” e a “natureza”; a teologia e a f i losof ia; a fé e a razão. Busca-se 

demonstrar a verdade do dogma, construir o crist ianismo como religião 

racional: o programa da escolástica consiste em fazer com que o dogma 

possa ser racionalmente justif icado.  

A aliança da teologia com a f i losof ia, da fé com a ciência forma a 

própria essência da escolástica que declina assim que nominalistas, por 

um lado, e os humanistas por outro, reconhecem a necessidade de 

separar os dois domínios. A graça divina não é extensiva a todos, ao 

contrário, se aplica a indivíduos particulares e se manifesta de forma 

negativa – torna tais sujeitos ainda mais dist intos de todos - basta lembrar 

o Livro de Job, por exemplo. E essa dist inção f inalmente percebida 

preparará o advento da Renascença que louvará o indivíduo excepcional,  

o homem dotado de ‘virtu ’  em analogia com a ‘aretê ’  dos Antigos.  

Essa época, a Renascença, terá sua Filosofia, situada pelos 

historiadores entre os séculos XIV ao XVI, e transcorre em um período em 

que são recuperadas, por traduções do árabe e do grego, obras de Platão 

e Aristóteles e de grandes autores e artistas gregos e romanos. Conforme 

af irmou Charles Werner238: 

 . . .  o que formou, ao f im da Idade Média, o movimento do  
pensamento que chamamos a Renascença fo i um retorno aos 
autores da ant iguidade grega e lat ina. Seguramente ta l retorno já  
fora produzido na Idade Média: poder-se- ia mesmo dizer  que a 
Idade Média fora uma sér ie de Renascenças. Mas fo i no século 
XV que o movimento revest iu-se de toda sua ampl i tude, 
favorecido por duas c ircunstânc ias pr inc ipais :  a invenção da 
imprensa, que permit iu uma grande d ifusão das obras do 
pensamento ant igo e a tomada de Constant inopla pelos turcos, 
cuja conseqüênc ia fo i  uma imigração de sábios gregos para a 
I tá l ia ,  a qual vol tou a ser o que t inha s ido dois mil  anos antes : a 
Magna Gréc ia. 

                                                 

237 -  HEGEL, G. W . F. L. ,  Historia de la Filosofía ,  t .  I I I ,  p.  99.  

238  -  W ERNER, Char les . La Phi losophie Moderne,  Par is :  Payot,  1962,  p. 68. 
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Acresça-se, a Renascença foi uma época das grandes navegações, 

dando ao Homem uma nova concepção da forma geral do planeta e o 

conhecimento de novos mares, terras e povos ensejando um repensar de 

sua própria sociedade.  

A Igreja Romana teve sua prát ica de conferir indulgências e bulas 

sujeita a intensas crít icas que levaram à Reforma, apoiada, em seus 

primórdios num recorte humanista e na liberdade de crença e 

pensamento.   

As linhas mestras de ref lexão nessa época são três: a primeira 

proveniente de Platão, do neoplatonismo e da descoberta dos l ivros do 

Hermetismo, que situa o Homem como um microcosmo, ou seja, um 

espelho do Universo inteiro, como componente da Natureza podendo agir 

sobre ela (através da alquimia e astrologia), conhecer e criar vínculos e 

l igações secretas que compõem o mundo e que, a partir deste, podem 

inf luir sobre o organismo do Homem dando-lhe a vida eterna pelo uso do 

elixir da longa vida239.  

A segunda é aquela originária de pensadores f lorentinos que 

valorizavam a polít ica e defendiam os ideais republicanos das cidades 

contra o poder dos papas e imperadores, resgatando autores polít icos da 

Antigüidade e propondo o renascimento da liberdade polít ica.  

Por últ imo aquela que propunha o homem como senhor de seu 

destino através do conhecimento (astrologia, magia, alquimia), polít ica 

(ideal republicano centrado em modelo platônico), técnica (engenharia, 

navegação, arquitetura, medicina, astronomia e f ísica) e arte (pintura, 

escultura, l iteratura, poesia e teatro).  

                                                 

239 -  Confronte-se PERNETY, Antoine-Joseph. Tratado sobre a Grande Arte dos 
Sábios – Princípios gerais da Física de acordo com a Fi losof ia Hermética ,  p.7-9 e 
135-146.  
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O pensamento humanista ressaltou o poder da razão humana capaz 

de transformar as coisas, cujas causas acreditava conhecer, e fazê-las 

úteis, isto é, aplicáveis ao atendimento de seus desejos240. E essa idéia, 

aquela do valor absoluto do Homem, tem suporte no cristianismo, vez que 

esse subordinara o Universo ao Homem e este, por sua relação f i l ial (e 

fraterna) com Deus teria mais valor que todo o Universo.   

A Reforma insist iu na dependência do homem relat ivamente a Deus, 

para evitar a tentação de que se pensasse este, o Homem, como um f im 

absoluto.  De fato, a Reforma representou um retorno às fontes, aos 

textos primit ivos, ao Evangelho e às cartas de Paulo, i. e., como disse 

Erasmo de Roterdão:  Renascentibus li tteris rel igio rest ituta .  

Contudo, é preciso não confundir: se o humanismo acreditava no 

poder da razão humana, a Reforma proclamou a impotência da Razão 241 e 

vinculou as possibi l idades do Homem à graça divina.  E essa diferença é 

fundamental: a origem da Reforma, segundo Lutero, é o sentimento do 

pecado; a angústia que o Homem sente ao pensar-se apartado de Deus; a 

convicção de que é incapaz de salvar-se por si; que essa salvação só 

pode operar-se por efeito da graça divina.   

Poder-se-ia af irmar, sem grandes hesitações, que a Reforma (tanto 

a articulada por Lutero, como aquela de Calvino) representa um retorno, 

mais que um avanço, um retorno à doutrina do pecado original, da graça e 

                                                 

240  -  BURKE, Peter .  La Renaissance en Italie:  art ,  culture, société ,  ass im escreve :  
« Esta importânc ia dada à razão, à economia (masser izia)  e ao cálculo se fazia 
acompanhar  da ut i l ização corrente de termos como: ‘prudente ’  (prudente) ,  de modo 
ref let ido (pensatamente) ,  e prever (antevedere) .  Ident i f ica-se,  f reqüentemente, o  
razoável ao út i l ,  e tal  abordagem ut i l i tár ia caracter iza um grande número de escr i tores  
da Renascença. No d iá logo int i tu lado Du plaisir ,  um dos inter locutores, o humanis ta 
Panormita, advoga a moral da ut i l idade (ut i l i tas) .  Toda ação,  escreve esse Jeremy 
Bentham do século quinze, se funda sobre cálculos de dor e prazer.  ” (1991:  241-242) 

241 -  Vez que as ações humanas são predest inadas por Deus: “Praedest inat ionem 
vocamus,  aeternum Dei decretum, quo apud se const i tu tum habuit ,  quod de uno 
quoque homine f ier i  va let”  ( Inst itut io ,  I I I ,  5)  (Chamamos predest inação à dec isão de 
Deus segundo a qual  determina o que inevitavelmente deverá ocorrer na v ida do 
homem.)  
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da predestinação como a formulada pelo apóstolo Paulo e desenvolvida 

por Agostinho de Hipona. 

Mas a Reforma representou, também, abertura, pois se fez sensível 

aos reclamos de toda a Renascença.  Para compreender o Universo 

(unum versus al ia :  a unif icação dos dist intos) a Renascença voltou-se ao 

mundo sensível – a Fi losofia voltou-se à natureza e à compreensão do 

papel do indivíduo em sua comunidade242. Nicolau de Cusa, Giordano 

Bruno, Tomaso Campanella introduziram muitas dif iculdades ao 

pensamento corrente da Igreja e pagaram por isso.  

Assim, por exemplo, Nicolau de Cusa em seu De Docta Ignorantia 

(II,12) afirma que Deus criou tudo de tal modo que cada qual se mantenha 

no seu ser, para preservar a ordem. Assim, o homem sabe que pelo 

simples fato de ser homem desempenha seu papel como representante do 

divino, mas há no homem algo que o coloca além da hierarquia cósmica 

dos valores, ocupando uma posição intermediária entre as naturezas 

inferiores e superiores: é o ser que tudo liga, tudo ref lete em si, é o 

microcosmos, um sujeito universal.  Essa a razão para que Deus se 

tornasse homem e para que tudo atingisse a perfeição243.  

                                                 

242 -  Inc lus ive no campo da desobediênc ia ao magist rado quando a lcançando a esfera 
do indivíduo e turbando seus d ire itos . Confronte-se SKINNER, Quentin.  As 
Fundações do Pensamento Polít ico Moderno, t rad,  Renato Janine Ribeiro e Laura 
Teixeira Motta, rev. Renato Janine Ribeiro, São Paulo: Companhia das Letras, 1996,  
p. 482 e ss.  e os tex tos de LUTERO, Mart inho. Sobre a Autoridade Secular e de 
CALVINO, João. Sobre o Governo Civil ,  ambos em LUTERO e CALVINO. Sobre a 
Autoridade Secular,  t rad.  Hél io  de Marco Lei te de Barros e Car los Eduardo Si lve ira 
Matos, São Paulo: Mart ins Fontes, 1995 – em que se podem observar as diferenças 
entre a to lerânc ia rel ig iosa de Lutero e a v isão calv in ista da autor idade secular como 
agente para es tabelec imento das condições externas da v ir tude cr is tã e manutenção 
da ordem. 

243-  KUES, Nikolaus von.  Philosophisch-theologische Werke, band  I :  De docta  
ignorantia /  Die belehrte Unwissenheit ,  Hamburg: Meiner Fel ix ,  2002, p. 33: “Darum 
musste Gott  Mensch werden, damit  auf  dieser W eise a l les zur Vol ledung 
gelangte.”(“Eis porque Deus precisava tornar-se homem, para que ass im tudo 
at ingisse a perfe ição.” ) . 
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Destarte, o homem (microcosmo) acha-se em oposição a um 

universo inapreensível (macrocosmo/Deus) a que pretende regressar e 

nesse momento se impõe sua angústia: como ser f inito e vinculado a 

coisas particulares, como poderá alcançar esse Deus absconditus? E 

responde: a síntese entre o homem que permanece em si mesmo e o Deus 

verdadeiro se dá pela fé incondicional em Jesus.   

Ao libertar o microcosmo, por esse caminho da fé, Cristo l iberta o 

mundo. Por isso, o homem para ser homem precisa real izar, através da fé, 

a solução de sua nostalgia por Cristo. A natureza do Homem é tal que o 

valor que atr ibui a si não está no cosmos, está em si e, por isso, poderá 

se l ibertar do conjunto cósmico de valores e, embora com fundamento 

rel igioso, obter primazia para o valor em si do homem. O espir itual é 

alcançado por espiritualização do sensorial.  

O homem por combinação do dado244 alcança algo novo, pela 

meditação e ref lexão chega a elaborar idéias, várias segundo o processo 

de cada um. É ser que age por si,  tem livre espiritualidade, isto é, seus 

pensamentos não se vinculam com a natureza245: recebe mensagens do 

mundo pelos sentidos , ordena, registra e as introduz em seu microcosmo, 

no qual reina como senhor absoluto e dá a elas seu valor: é o valor 

avaliante deste mundo.  

Dessarte, o sensorial torna-se inteligível: o mundo torna-se 

cognoscível. Mas, sempre saberá que o Divino-Inf inito superará qualquer 

saber obtido por esse processo e que a at ividade do pensamento 

f i losóf ico não tem f im, pois no domínio das conjecturas, pode apreender o 

Inatingível enquanto homem, visto que : “In se ipso igitur, intel lectus 

                                                 

244 -  Apenas para ins is t ir :  não há,  de fato, dados – apenas construtos.  

245 -  HOPKINS, Jasper.  Nicholas of Cusa (1401-1464):  First Modern Phi losopher?  in  
Midwest Studies in Philosophy,  2002,  26 (1),  p .  13–29. 
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intuetur unitatem i l lam, non uti est, sed uti humaniter intell igitur.
246

” . Sem 

dúvida, uma grande percepção da individualidade do percebido, um 

avanço sobre os demais modelos de individuação e percepção do mundo, 

mas longe ainda de qualquer subjet ividade em sentido próprio.   

A Reforma, que investiu contra os excessos eclesiais encontrou 

grande repercussão e tal abertura teve pronta reação mediante a Contra-

Reforma e a intensif icação do poder da Inquisição que só deixou de agir 

contra Mart inho Lutero mercê da grande proteção laica de que este 

desfrutava: a tradução da Bíbl ia para o alemão incluiu muitos dos leitores 

de alemão na possibil idade de acesso ao texto bíblico e à leitura 

fundamentalista do mesmo, visto inexistir uma hermenêutica que 

Schleiermacher só introduziria no século XIX.  

Na Contra-Reforma também há uma preocupação com uma abertura 

às discussões, com o advento dos seminários, colóquios para a 

seminação de idéias e base para uma reconstrução de conceitos 

teológicos e a formação de regras monásticas mais severas, como se verá 

adiante.  

 

3.6. Os albores da Modernidade: a subjetividade segundo 

Descartes.  

Para muitos, Renê Descartes representa a irrupção da Filosofia 

Moderna, no século XVII e essa etapa da Filosofia, que se estendeu até 

meados do século XVIII, período conhecido também como Grande 

Racionalismo Clássico promoveu intensas mudanças intelectuais: se até 

então se falava de indivíduo aqui há o surgimento do sujeito do 

                                                 

246 -  KUES, Nicolaus von.  Phi losophisch-theologische Werke, band 2,  De 
coniecturis /  Mutmaßungen, ( I I ,16),  Hamburg: Meiner Fel ix ,2002:  “Em si,  o inte lec to 
intu i a unidade, não como é, mas como o homem pode entendê- la”  .  ( t radução l ivre) . 
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conhecimento247, pois a Filosofia antepõe ao conhecimento da Natureza e 

Deus, a ref lexão sobre a capacidade de conhecer.  

O sujeito do conhecimento é um intelecto no interior de uma alma, 

uma subjetividade, cuja substância é diferente do seu corpo, demais 

corpos exteriores e da natureza. A questão sobre como o intelecto 

(mente) pode conhecer algo distinto (os corpos da Natureza), abre espaço 

para outra grande mudança intelectual que se refere ao objeto de 

conhecimento, introduzindo o célebre problema mente/corpo.  

Para que as coisas externas sejam conhecidas é necessário que 

sejam consideradas representações, ou seja, idéias ou conceitos 

formulados pelo sujeito do conhecimento de maneira clara e distinta, 

demonstrável e necessária; o que signif ica que a real idade concebida 

como intr insecamente racional pode ser plenamente captada pelas idéias 

e conceitos.  

Como disse Franklin Leopoldo e Silva 248:  

Descartes possuía uma crença profunda na s impl ic idade; para 
e le, o verdadeiro aparece natura lmente como claro e sem 
compl icações Essa era uma das razões pelas quais sempre 
censurou a f i losof ia  escolás t ica, que para e le escondia o vazio 
atrás de uma terminologia confusa. <.. .> Há, no entanto, a lgo de 
mais profundo sob esse cul to da s implic idade e da c lareza: é a 
crença na autonomia do pensamento, a idé ia de que a razão bem 
dir ig ida, basta para encontrar a verdade,  sem que prec isemos 
conf iar  na tradição l ivresca e na autor idade dos dogmas. O 
espír i to humano tem em si os meios de a lcançar  a verdade, se 
souber cult ivar sua independênc ia e conduzir-se com método. 

 

Além disso, e por direta inf luência de Galileu249, a realidade passa a 

ser entendida como um sistema racional de mecanismos físicos e 

                                                 

247  -  Embora se possa perceber que há nos escr i tos de Descartes  mais a descoberta 
da subjet iv idade que a c lara percepção da ex is tênc ia de um suje i to ,  ta l  como o 
percebeu e conceituou Kant . 

248 -  LEOPOLDO E SILVA, Frank l in .  Descartes – A Metaf ísica da Modernidade ,  São 
Paulo:  Moderna, 1993,  p. 19. 
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estrutura matemática: os fatos são explicados e interpretados por 

relações de causa e efeito que podem ser conhecidas e transformadas 

pelo Homem, dessarte o conhecimento teórico poderá orientar as 

intervenções práticas sobre a Natureza.  

Nesse período, como seria esperável, predomina a idéia de 

conquista científ ica e técnica, a convicção de que a razão humana é 

capaz de conhecer e controlar as emoções e definir e manter o melhor 

regime polít ico para cada sociedade.   

Hamelin250 af irma que o método de Descartes não ensina nem a 

intuir, nem a concluir e que consiste em apresentar procedimentos que 

possibil itam saber como intuir ou encontrar premissas, vez que a ciência 

só é possível mercê da intuição e da dedução.   

De fato, caso se pergunte em que radica o método cartesiano, 

concluir-se-á primeiro que esse se encontra nas Regulae Philosophandi  

e no Discours  e, a seguir, que depende inteiramente de uma razão 

(mens), que elabora o controle da ordem das coisas e aplica as regras 

para deduzir as conseqüências via dedução, para depois enumerar as 

partes implicadas no processo de conhecimento e, f inalmente, integrar os 

resultados parciais na solução do problema complexo.  

O recurso à intuição é sempre necessário e, quando impossível,  

substituído pela enumeração das aspecções dispersas que dão 

sustentação à inferência estabelecida (Regulae , XI,  §66), ou seja, 

indutivamente: “ i l lationem ex mult is et disjunctis rebus collectam”. 

Como se pode perceber, o projeto que antecede o exercício 

hiperbólico da dúvida é aquele da reconstrução do saber, pois Descartes 

                                                                                                                                                     

249 -  O tratado Do Mundo  apresenta c lara prox imidade com as idéias de Gal i le i  que 
haviam sido condenadas pela Igreja. Essa obra, de Descartes , fo i  postumamente 
publ icada. 

250 -  HAMELIN,  Octave. El Sistema de Descartes,  t rad. Amál ia Haydée Raggio,  
Buenos Aires:  Losada,  1949, p.80.    



191 

 

não duvida da possibi l idade de se alcançar certeza e expressa isso no 

início da Meditação Segunda  ao procurar um ponto f ixo que lhe permita 

levantar o mundo, in verbis:  Arquimedes, para tirar o globo terrestre de 

seu lugar e transportá-lo para outra parte, não pedia nada mais exceto um 

ponto que fosse fixo e seguro. Assim, terei o direito de conceber altas 

esperanças, se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que 

seja certa e indubitável.” (1962:124) E tal certeza instaura, 

def init ivamente, a subjetividade cognoscente, o Eu - existente dist into da 

determinação corpórea, a mente, uma coisa que pensa (1962:130) por 

decorrência de que disse251: 

 . . .Eu então, pelo menos, não sere i a lguma coisa? Mas já neguei  
que t ivesse qualquer  sent ido ou qualquer corpo. Hes i to,  no 
entanto, pois que se segue daí? Serei de tal  modo dependente do  
corpo e dos sent idos que não possa ex ist ir  sem eles? Mas eu me 
persuadi  de que nada ex ist ia no mundo, que não havia nenhum 
céu, nenhuma terra, espír i tos a lguns, nem corpos a lguns; não me 
persuadi  também, portanto, de que eu não exis t ia?Cer tamente 
não, eu ex ist ia sem dúvida, se é que me persuadi,  ou, apenas,  
pensei a lguma coisa.  Mas há a lgum, não sei qual  enganador  
muito poderoso e mui  ardi loso que emprega toda a sua indústr ia  
em enganar-me sempre. Não há, pois ,  dúvida a lguma de que sou,  
se e le me engana; e, por mais que me engane, não poderá jamais  
fazer com que eu nada seja,  enquanto eu pensar ser a lguma 
coisa. De sorte que, após ter  pensado bastante n is to e de ter  
examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enf im 
conc lu ir  e ter  por constante que esta propos ição,  eu sou,  eu 
ex isto,  é necessar iamente verdadeira,  todas as  vezes que a 
enunc io ou que a concebo em meu espír i to .   

 

Essa f i losof ia terá o importante papel de fundar a raiz geral da 

Modernidade no domínio da consciência. E, se Montaigne (1533-1592), 

com o ceticismo de seus Essais252
 (1925), parece ter demolido as 

                                                 

251 -  DESCARTES, René. Obra Escolhida.   in trod. Gi l les Gaston Granger.   prefácio e  
notas.  Gérard Lebrun.  t rad. J.  Guinsburg e Bento Prado Jr . .   São Paulo: DIFEL.   
1962,  p. 125/126. 

252 -  MONTAIGNE, Michel de. Essais, edição sob os cuidados de J .V. Lec lerc e 
baseada na edição de 1595 com notas das edições de 1802, 1818 e 1820, Par is:  
Garnier Frères, 1925.  Nessa obra se pergunta: ‘O que sou eu?’  e busca real izar a 
pr inc ipal  tendência da Renascença f rancesa: a l iber tação do indivíduo  das t ravas da 
convivência e sua condução à ar te de v iver .  
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certezas em quase todos seus aspectos, o racionalismo cartesiano 

restaura a certeza e caso exemplar se encontra nos itens 16 e 17 da 

Meditação Terceira253:  

16. Agora, é coisa manifesta pela luz natura l,  que deve haver ao  
menos tanta real idade na causa ef ic iente e tota l quanto no seu 
efe ito:  pois de onde é que o efe ito pode t irar  sua real idade senão 
de sua causa? E como poder ia esta causa lha comunicar se não 
a t ivesse em si  mesma? 
17. Daí decorre não somente que o nada não poder ia produzir  
co isa a lguma, mas também que o que é mais perfe ito,  is to é, o 
que contém em si mais real idade,  não pode ser uma decorrênc ia  
e uma dependênc ia do menos perfe i to .  E esta verdade não é 
somente c lara e evidente em seus efei tos , que possuem essa 
real idade que os f i lósofos chamam de atual ou formal,  mas 
também das idéias onde (s ic)  se cons idera somente a real idade 
que eles chamam de objet iva. <.. .> Não devo também duvidar  
que seja necessár io que a real idade esteja formalmente nas  
causas de minhas idéias, embora a real idade que eu cons idero 
nessas idéias seja somente objet iva, nem pensar que essa 
real idade se encontre objet ivamente em suas causas; pois,  ass im 
como essa maneira de ser objet ivamente per tence às idéias, pela 
própr ia natureza delas, do mesmo modo a maneira ou forma de 
ser formalmente pertence às causas dessas idéias (ao menos as 
pr imeiras e pr inc ipais )  pela própr ia natureza delas . E a inda que 
possa ocorrer que uma idéia dê or igem a uma outra idé ia,  isso  
todavia não pode estender-se ao inf in i to,  mas é prec iso chegar  
ao f im a uma pr imeira idé ia,  cuja causa seja como padrão ou 
or ig inal ,  na qual toda a real idade ou per feição esteja cont ida 
formalmente e em efe i to ,  a qual só se encontre objet ivamente ou 
por representação nessas idéias . De sor te que a luz natura l me 
faz conhecer evidentemente que as idéias são em mim como 
quadros ou imagens,  que podem na verdade fac i lmente não 
conservar a perfe ição das coisas de onde foram t iradas, mas que 
jamais podem conter a lgo de maior ou de mais perfe ito.   

  

 

E se, de fato, a ontologia idealista encontra nestes itens sua raiz, e 

se instaura uma certeza que permit irá a Descartes concluir no item 18 que 

não existe sozinho no mundo e que se a dúvida hiperbólica ainda instaure 

sobre isso insegurança, será a idéia de Deus que dará segurança à 

construção desse edif ício teórico, conforme se vê na Meditação Quinta  
                                                 

253 DESCARTES, René. Obra Escolhida.   introd. Gi l les Gaston Granger .   prefác io e 
notas.  Gérard Lebrun.  t rad. J.  Guinsburg e Bento Prado Jr . .   São Paulo: DIFEL.   
1962,  p. 143. 

 



193 

 

(1962:175-178), para, f inalmente, se af irmar na Meditação Sexta  a 

existência das coisas materiais e se implementar o estabelecimento do 

espinhoso problema da dualidade mente-corpo254. 

De qualquer forma, importa considerar um aspecto da f i losof ia da 

mente de Descartes que tem conseqüências relevantes para a auto-

compreensão da consciência burguesa: a concepção individualista  da 

mente. Ou seja, a concepção dos estados mentais como essencialmente 

determinados por propriedades e características "internas" à mente 

individual, pois seriam: a) imediatamente acessíveis ao sujeito  de tais 

estados mentais e b) radicalmente independentes do contexto natural e 

social da mente. 

   O argumento do gênio maligno: 

 não menos ard i loso e enganador do que poderoso, que 
empregou toda sua indústr ia em enganar-me. Pensarei que o céu,  
o ar,  a terra, as cores, as f iguras,  os  sons e todas as  coisas 
exter iores que vemos são apenas i lusões e enganos de que e le 
se serve para surpreender minha credul idade. Cons iderar-me-ei a 
mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de o lhos, de 
carne, de sangue, desprovido de quaisquer sent idos, mas dotado 
da fa lsa crença de ter  todas essas coisas. Permanecerei  
obst inadamente apegado a esse pensamento;  e se, por  esse 
meio, não está em meu poder chegar  ao conhec imento de 
qualquer verdade, ao menos está ao meu a lcance suspender meu 
juízo.  255,    

 

constitui uma epokhê  cartesiana e é o momento do exercício da 

dúvida hiperbólica256 de tal sorte que se possa, por via desse experimento 

mental, colocar em dúvida a real idade corpórea, por meio de processos 

mentais, pois a natureza e o conteúdo dos estados mentais (convicções, 
                                                 

254 -  PUTNAM, Hi lary.  (2002) desenvolve arguta d iscussão sobre o tema, em par t icu lar  
em seu Segundo Posfác io, a lém de apresentar argumentos dos pr incipais autores que 
pesquisaram o tema. 

255 -  DESCARTES,,  Renê.  Obra Escolhida.   introd. Gi l les Gaston Granger.   prefác io e  
notas.  Gérard Lebrun.  t rad. J.  Guinsburg e Bento Prado Jr . .   São Paulo: DIFEL.   
1962,  p. 122-123. 

256 -  Aqui  retorna a cét ica sentença de Cícero:  ‘Dubitando ad ver i tatem pervenimus.” 
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percepções e expectativas) permanecem, muita vez, inalterados embora 

ocorram mudanças no mundo dos objetos concretos e abstratos, aos quais 

estes estados se referem. O que parece garantir a estabil idade dos 

estados "internos", mesmo sob condições de inadequação "externa", é o 

conhecimento privi legiado e seguro do que se passa na própria mente. 

Cada qual conhece com certeza e autoridade, na perspectiva da 

subjetividade, os conteúdos de sua mente e as relações mais ou menos 

estáveis que mantêm entre si, independentemente de suas "relações 

exteriores" variáveis, sabe-se "diretamente" que e o quê se está 

pensando. 

Tal autoconhecimento [apreensão "espontânea," manifestada 

cotidianamente, dos estados mentais (convicções, intenções, percepções, 

expectativas, preferências etc.)] permite que Descartes af irme ser pelo 

menos logicamente possível: "que eu me engane sempre ." Da observação 

de que alguns estados mentais se mostram, de fato , falsos, Descartes 

retira a l icença para f ingir: "que todos esses pensamentos são falsos e 

imaginários." 

Por outro lado, nem tudo é transformado quando se faz a passagem 

do plano fático ao contra-fático: os estados mentais e o conhecimento 

certo que se tem de sua existência na perspectiva do sujeito (o 

autoconhecimento) são os pontos f ixos da construção cartesiana.  

Embora deslocados para um contexto radicalmente diferente do 

original, a natureza e os conteúdos dos estados mentais devem 

permanecer inalterados e imediatamente acessíveis ao autoconhecimento. 

Todas as outras certezas podem sucumbir ante a dúvida, menos esta: a 

que se tem do próprio pensamento. Também aqui, o argumento de 

Descartes permanece implícito: supõe autoconhecimento direto e infalível 

na situação fática e  na situação contra-fática. Admit indo as prerrogativas 

do autoconhecimento, não é evidente que tal capacidade pudesse 

sobreviver intacta à aniquilação, pela dúvida hiperbólica, de todas as 

outras capacidades cognit ivas.  
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O que o argumento pode garantir, na melhor das hipóteses, é, por 

um lado, que se têm pensamentos agora e conhecimentos seguros de sua 

natureza e conteúdo no contexto atual e, por outro, que também num 

contexto muito diferente do atual poder-se-ia ter conhecimentos seguros 

de suas naturezas e conteúdos nesse contexto não atual .   

Mas a identidade dos pensamentos em contextos tão diferentes é 

outra questão e essa parece ser ignorada por   Descartes.  Parece 

pressupor, ainda, que a única explicação razoável para o caráter seguro e 

infalível do autoconhecimento é aceitar que as propriedades e 

características determinantes (das naturezas e dos conteúdos) dos 

estados mentais são, também, imediatamente acessíveis ao sujeito de tais 

estados mentais. 

O resultado da operação conjunta dessas premissas explícitas e 

implícitas é a asserção do individualismo subjetivista:  

Fecharei agora os o lhos, tamparei meus ouv idos, desviar-me-ei  
de todos os meus sent idos, apagarei mesmo de meu pensamento  
todas as imagens de coisas corporais ,  ou,  ao menos, uma vez 
que mal se pode fazê- lo,  reputá- las-e i como vãs e como fa lsas;  e  
ass im, entretendo-me apenas comigo mesmo e cons iderando meu 
inter ior ,  empreenderei  tornar-me pouco a pouco mais  conhec ido e 
mais famil iar  a mim mesmo. Sou uma coisa que pensa, is to é,  
que duvida, que af irma,  que nega,  que conhece poucas coisas,  
que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer  e não quer,  que 
também imagina e que sente. Pois,  assim como note i acima,  
conquanto as coisas que s into e imagino não sejam ta lvez 
absolutamente nada fora de mim e nelas mesmas, estou, 
entretanto, certo de que essas maneiras de pensar ,  que chamo 
sent imentos e imaginações somente na medida em que são 
maneiras de pensar ,  res idem e se encontram certamente em 
mim.257 

 

3.7. Alguns problemas decorrentes desse conceito de 

subjetividade. 

Essa posição, a individualista, graças à teoria da referência, que 

af irma terem os estados mentais um conteúdo proposicional, tem se 

                                                 

257 -  Renê DESCARTES.  Obra Escolhida.   in t rod. Gi l les Gaston Granger.   prefác io e 
notas.  Gérard Lebrun.  t rad. J.  Guinsburg e Bento Prado Jr . .   São Paulo: DIFEL.   
1962,  p. 136. 
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tornado problemática, contudo, naquela de Descartes, pelo fato de que 

para este, o núcleo da mente abriga conteúdos proposicionais (que a 

citação supra sugere), esse embaraço parece superado.    

Mas, sobre qual evidência empírica são postuladas as entidades 

mentais, esses conteúdos das proposições? Como é possível transitar do 

pensado à coisa? Eis o problema de toda f i losof ia da consciência 258: a 

validade da introspecção é premissa fundamental para essa corrente. 

Caso se a aceite como experiência efetiva e autêntica confere-se a esse 

enunciado teórico uma dimensão empírica.  Mas como tornar empírica 

uma experiência interna ou introspectiva?  

A introspecção serve-se de expressões como: ‘estou bem’, ‘sinto-me 

amado’, ‘estou deprimido’ etc. Mas, a que se referem tais expressões e 

que validade têm? Afirmar que se tem consciência de qualquer desses 

sentimentos ou sua expressão (pensamentos) é muito dist into de af irmar 

que se vê um canguru.  Um posit ivista dir ia que essa últ ima af irmativa 

pertence a uma ‘l inguagem de observação’, diversa das primeiras que, 

embora possam ser mensuradas indiretamente, não encontram 

referenciais concretos para sua observação.   

Ou, de outro modo: a introspecção se instaura no âmbito da 

subjetividade (fatos mentais ou fenomênicos), ao passo que as 

proposições observacionais se referem a um espaço intersubjetivo, por 

                                                 

258 -  Como observa Kar l -Otto APEL – Transformação da Fi losofia I I  –  o a priori  da 
comunidade de comunicação:  “<. . .> ta lvez seja incontestável que a ass im chamada 
‘ f i losof ia l ingüíst ico – analí t ica, em todas as  suas fases e tendênc ias – ou seja,  desde 
o Tractatus logico-philosophicus  do jovem W ittgenste in até a ‘anál ise de jogos de 
l inguagem’ do W it tgenste in tard io e a ord inary language phi losophy, passando a inda 
pela ‘semânt ica construt iva ’ de Tarsk i e Carnap - ,  e d iante de toda at iv idade da 
f i losof ia oc identa l,  tenha mesmo assumido a função ref lex iva da cr í t ica cognit iva.  – A 
essa constatação, contudo, vem opor-se o fato de que justamente por tal  dest i tu ição 
da f i losof ia da consc iênc ia pela anál ise da l inguagem a ref lexão pareça ter  saído de 
moda e até mesmo se tornado insensata. Se antes, de Descartes a Husser l ,  a ref lexão 
da consc iênc ia cognoscente sobre s i mesma representava a instânc ia úl t ima da 
tomada de consc iênc ia metodológica, na f i losof ia l ingüís t ico – analí t ica  a ‘consc iênc ia 
intenc ional ’  ou o ‘suje ito ’  prat icamente deixaram de aparecer .  Termos desse t ipo são 
v istos  hoje como ps icologis tas .”  (2000: p.  355-356) 
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assim dizer, público.  E, se há diferenças entre a observação e a 

introspecção, essa últ ima comporta sentidos ou operações distintos: 

inspeção, introspecção e introspecção sistemática.  A inspeção, por 

exemplo, acontece quando alguém se aproxima de objeto que não 

identif ica de imediato e se põe a descrevê-lo em termos das sensações 

que deste possa ter, isto é, relaciona-se com o objeto como se este fosse 

um objeto fenomênico.   

A introspecção sistemática, por sua vez, envolve um trabalho 

ulterior cujo exemplo se encontra nas Meditações; dada uma palavra, o 

sujeito habituado a encontrar uma resposta semântica para a palavra, 

numa relação quase-automática, deixa de agir desse modo e passa a 

buscar as coisas fenomênicas que se referem a ela, até encontrar uma 

expressão ou palavra que se possa associar a elas (as coisas 

fenomênicas). Esse processo é reiterativo e passa por aquele da inspeção 

até se chegar, a partir da palavra-estímulo, à palavra associada e terá 

alguns resultados compossíveis notáveis: 1) certos estados conscientes 

‘naturais’ não se manifestarão; 2) ou se apresentarão mais tardiamente 

que o esperado; 3) serão obscurecidos pelo processo.   A esse processo 

associou Descartes a qualidade de coisa, mas a confiabil idade da 

introspecção é problemática, pois além de ocorrer na subjetividade, na 

esfera do sujeito, pode alterar (e de fato, sempre as altera) as coisas 

fenomênicas sobre as quais se volta. 

Sempre será possível argumentar que a introspecção se objetiva 

mediante seus resultados, pois apresenta processos ou atividades 

mentais (atos mentais) e os conteúdos e objetos desses atos mentais e o 

faz, em geral, com o emprego de verbos de fundo psicológico como: 

pensar, sentir, desejar, esperar e assemelhados.  Tais verbos e as frases 

a eles vinculadas não podem ser reduzidos a uma linguagem pautada pela 

conduta e são, entretanto, o veículo da amplitude ontológica do mundo.  



198 

 

Volta-se aqui a questões antigas, e que parecem se colocar por sob 

a construção cartesiana259, já Parmênides no fragmento III  de seu Poema 

dizia:  

... το γαρ αυτο νοειν  εστιν  τε και ειναι260.  

Fragmento este que toca a questão mais fundamental da f i losof ia 

ocidental:  a relação entre o pensar e o ser, fulcro daquela entre 

conhecimento e verdade e ponto de partida de toda investigação 

ontológica. No Poema , esta relação é definida a partir da idéia de 

identidade: "το .. . αυτο". Os verbos ειναι (ser) e νοειν  (pensar) 

concentram a atenção da maior parte dos intérpretes261, entretanto 

Cavalcante de Souza traduz de outro modo, não entende o verbo εστιν  (é) 

como verbo de ligação, mas os inf init ivos como complementos no dativo e 

grafa:  

“O mesmo é ao mesmo tempo pensar e ser.” (1978: 183)  

                                                 

259 -  O fulcro desse trecho decorre do sonho de Descar tes interpretado por Freud em 
que o f i lósofo mostra conhecer Parmênides pela mediação de Ausônio -  conforme se 
pode ver em ROBERT, Mar the.  La Revolución Psicoanal ít ica: la vida y la obra de 
Freud, t rad. Ju l ieta Campos, Méx ico: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 428-429,  
sem esquecer a retomada do rac ional ismo eleata por Descar tes , tal  como o sugere 
ZABOROW SK, Rober t .   Feelings as Considered by Preplatonic and Contemporary 
Philosophers -  Coincidence or Influence? in  Quarterly Journal of the History of 
Science and Technology, vol:  52,  1 ,  2007, pages: 47-75 e o í tem 49 de René 
DESCARTES – Les Principes de la Philosophie ,  in  Oeuvres et Lettres de 
Descartes ,  ed. A. Br idoux,  Bib l io thèque de la Plé iade, Par is ,  Gal l imard, 1953, 
apresentado mais abaixo. 

260 -   Esse verso tem análogo no f ragmento 8, verso 34: “ταυτον  δ′εστι  νοειν  τε  και  
ουνεκεν  εστι   νοηµα. ”  que W rublewsk i e Carneiro Leão traduzem ass im: “O mesmo é  
pensar e graças ao que é o pensamento. . . ”  (1991:49);  Alf red W eber : “O ser pensante 
e o ser pensado são a mesma coisa”  (2007: 22) e Cavalcante de Souza:  “Ora é o 
mesmo, pensar,  e aqui lo a propós ito de que ex iste pensamento.”  (1978:183) 

261 -  W rublewsk i  e Carneiro Leão:   "pois  o mesmo é pensar e ser" (1991:45);  a mesma 
coisa é pensar e ser,  a mesma coisa pode, ou deve ser pensada e ser ao mesmo 
tempo (Burnet,  Zel ler ,  Gomperz, Cornford) ,  Kranz (p.89):  pensar e ser são a mesma 
coisa e Bornheim  (p.  55):  "Pois  pensar  e ser é o mesmo." 
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Analise-se a frase: a conjunção coordenativa γαρ (pois) indica que o 

fragmento é frase explicativa da que lhe antecede262, o sujeito da 

sentença é το   ...  αυτο  (o mesmo) que está no nominativo, os verbos ειναι  

(ser) e νοειν  (pensar) são predicat ivos do sujeito l igados pelo verbo εστιν  

e poderiam assumir a função de sujeito, no lugar de το   ...  αυτο , mas 

este, pelo artigo que traz, não é predicativo do sujeito. No fragmento III  

sendo, como se mostrou, το  ... αυτο _ o sujeito, os inf init ivos, se 

estiverem no dativo, exerceriam a função de complementos indiretos do 

verbo intransit ivo "ser". Isto levaria a traduzir:  “em ser e também pensar”;  

"pois o mesmo é ser e também pensar" ou "a ser e também pensar" – com 

uma possibi l idade muito grande de variações interpretativas, dist intas 

daquela da tradição, em particular a que, a teor do presente no fragmento 

VIII, verso 34, indica que se deve pensar o real, pela integração do ser e 

do pensar. 

A identidade entre ser e pensar é, no Poema , o discrimen do 

caminho verdadeiro. O modo de ser desta identidade, se oriunda das 

coisas ou de sua representação, de outra instância derivada ou mais 

originária, essas questões compõem, ainda e sob diversas variantes, o 

cenário do pensar f i losóf ico do Ocidente263. 

Hoje, larga parte da Humanidade está, cartesianamente, em imersão 

na dúvida e em busca de justif icar o conhecimento e a verdade, enquanto 

para os primeiros f i lósofos, muito mais estranho e preocupante não era o 

conhecimento do real e verdadeiro, mas a possibi l idade indevida de dizer 

o não ser e o falso. Como algum dizer do ente pode dizer o não ente? 

Toda a tradição ático-eleata, de Parmênides até seus sucessores mais 
                                                 

262 -  Heidegger  traduz:  ‘εστι  γαρ  ε ιναι ’  por  ‘Es is t  nämlich sein ’ ,  ou seja, “É, a bem 
dizer ,  Ser” . 

263 -  Veja-se o ins t igante ensaio de Umber to Eco: Sobre o ser  in ECO,Umber to. Kant e 
o ornitorrinco. Trad. Ana Thereza B.Vie ira, rev. téc . Marco Lucchesi ,  Rio de 
Janeiro/São Paulo:  Record, 1998. 
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dissidentes, como Górgias, Platão e Aristóteles voltam-se a este 

problema, cujo questionamento tem suas raízes no Poema  de Parmênides 

e estará engolfado na tratativa cartesiana.  

Nietzsche264 já se manifestava, nessa direção, quanto às tensões 

que o texto cartesiano esconde: 

 

Existem ainda ingênuos acostumados à in t rospecção que crêem 
que há ‘certezas imediatas ’,  por exemplo, o ‘eu penso’ ,  ou como 
era a crença superst ic iosa de Schopenhauer,  o ‘eu quero’ ,  como 
se nesse caso o conhec imento conseguisse apreender  seu objeto 
pura e s implesmente,  enquanto ‘co isa em si ’  sem alteração por 
par te do objeto e do suje i to .  Af irmo que a ‘certeza imediata’ ,  bem 
como o ‘conhec imento absoluto ou a coisa em si encerram uma 
contradic t io  in  adjecto; ser ia,  pois,  es ta a ocas ião de l ivrar-se do 
engano que encerram as palavras. 
O vulgo acredi ta que o conhec imento consiste em chegar ao 
fundo das coisas; por outro lado, o f i lósofo deve d izer-se: ‘Se 
anal iso o processo expressado na f rase ‘eu penso’ ,  obtenho um 
conjunto de af irmações arr iscadas, dif íce is e ta lvez impossíveis  
de ser just i f icadas; por exemplo, que sou eu quem pensa, que é 
absolutamente necessár io que a lgo pense, que o pensamento é o 
resul tado da at iv idade de um ser concebido como causa, que 
ex ista um ‘eu’;  enf im, que se estabeleceu de antemão o que se 
deve entender por pensar e que se tenha respondido à questão 
por minha própr ia razão, como poder ia ju lgar que não se trata de 
uma ‘vontade’  ou de um ‘sent i r ’?  Resumindo o exposto,  es te ‘eu  
penso’ impl ica que comparo meu estado momentâneo com outros 
estados observados em mim para es tabelecer o que é, posto que 
é preciso recorrer a um ‘saber de or igem diferente ’,  po is,  ‘eu 
penso’ não tem para mim nenhum valor de ‘certeza imediata ’.  
Em lugar dessa segurança em que o vulgo ta lvez venha a crer ,  o  
f i lósofo por seu lado não ret ira mais que um punhado de 
problemas metaf ís icos, de verdadeiros casos de consc iência  
inte lec tuais que podem ser colocados da seguinte forma: De onde 
ret iro minha noção de ‘pensar ’? Por que devo crer na causa e no 
efe ito? Com que d ire ito posso fa lar  de um ‘eu’ e de um ‘eu’  como 
causa e, para cúmulo,  causa do pensamento? Aquele que se  
atrever a responder imediatamente a es tas  questões metaf ís icas,  
a legando uma espéc ie de in tuição do conhecimento, como se faz 
quando se d iz ‘eu penso e sei que is to pelo menos é verdade, é 
real ’ ,  com certeza provocará no f i lósofo de hoje um sorr iso e uma 
dupla in terrogação: ‘Senhor,  d irá o f i lósofo, parece-me incríve l  
que o senhor não se equivoque nunca,  mas porque anseia 
encontrar  a verdade acima de tudo, sem l im itação de esforços? 

                                                 

264 -  NIETZSCHE, Fr iedr ich W ilhelm.  Além do Bem e do Mal  – Prelúdio de uma 
f i losof ia do futuro ,  coord. Márc io Pugl ies i,  t rad. Armando Amado Jr . ,  São Paulo,  
W VC, 2001, p.  35-36.   
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E se esses problemas são relevantes, pois há ação em decorrência 

do pensamento, fato que Nietzsche reconhece no aforismo subseqüente 

(17) ao af irmar que: 

 . . .um pensamento acontece apenas quando quer e não 
quando ‘eu’ quero, de modo que é fa lsear  os fatos d izer que o 
suje i to ‘eu ’ é determinante na conjugação do verbo ‘pensar ’ .  Algo 
pensa,  porém não é o mesmo que o ant igo e i lustre ‘eu ’,  para 
d izê- lo em termos suaves, não é mais que uma hipótese, porém 
não como certeza ,  uma certeza imediata. Já é demasiado d izer  
que a lgo pensa, pois  esse a lgo contém uma interpretação do 
própr io processo.265  

 

tal paralogismo cartesiano, mesmo que muitos o vejam como 

transcurável, não afasta o problema secular do percipiente e do 

percebido. Instaura-se um hiato em que o ens cogitans e a res extensa  

apenas somam problemas e afastam a meridiana claridade com que 

Descartes pretende enunciar o Cogito ergo sum. Do pensar há um grande 

hiato para a coisa, da percepção do pensamento não deflui a existência 

da coisa, isto é, da intencionalidade não se chega à coisa266. 

Numa terminologia mais contemporânea, a f i losof ia da mente fala, 

nesse contexto, de atitudes proposicionais , para referir-se a estados 

intencionais como convicções, desejos, intenções, preferências ou 

qualquer outro estado cujo conteúdo seja especif icado, na atr ibuição 

normal, através de uma oratio obl iqua
267

.  

                                                 

265 -  op. c i t .  p .  36 

266 -  Pos ição d iversa e tentat iva de reconstrução lógica pode ser v ista em LOPEZ 
VELASCO, Sír io.  Corrigindo o Cogito cartesiano:  o operador do condicional .  in  
BATTISTI,  César Augusto.  Às voltas com a questão do sujeito: posições e 
perspect ivas.  I juí /Cascavel :  EdUniju í /EdUnioeste,  2010, p.  30.  

 

267 -  Um construto mui to f reqüente em lat im, um discurso indireto que re lata as  
expressões de uma personagem, gera lmente entre vírgulas, ta l  como foram 
enunc iadas e as põe em dependênc ia de verbos como dizer ,  pensar ,  responder,  
perguntar etc . 
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A intencionalidade do mental signif ica, neste caso, que na 

especif icação do conteúdo algumas expressões l ingüíst icas são uti l izadas 

obliquamente , isto é, de tal forma intensional268 que não podem, via de 

regra, ser substituídas por expressões extensionalmente equivalentes. 

Isso, não apenas para evitar referências equívocas (caso, v.g., de: ‘Penso 

que o atual rei da França é calvo’) ou de problemas semânticos de 

interlocução (a expressão: ‘Acredito estudar na melhor universidade de 

São Paulo’, por exemplo, é opaca).   

A atribuição de uma opinião ou convicção gera um contexto opaco  

no qual pelo menos um princípio da lógica extensional não pode ser 

aplicado indiscriminadamente. Saber o conteúdo de uma atitude 

proposicional é conhecer o estado de coisas que determina o valor 

semântico dessa atitude, isto é, sua intensão determina sua extensão. A 

identif icação do tipo da atitude proposicional pelo seu conteúdo, por ser 

expressa via oratio obliqua  e apresentar a opacidade de expressões 

extensionalmente equivalentes mostra que tais expressões não são 

intercambiáveis, vez que diferenças nas extensões acarretam diferenças 

nos conteúdos, mas não vice versa . 

Voltando ao texto cartesiano isso, o que se acaba de dizer, mostra 

que a suposição de que a intensão de um termo determine sua extensão é 

incompatível com a suposição de que os fatos ‘internos’ (logo, 

intr insecamente individuais) seriam capazes de determinar o que o 

indivíduo tem em mente e diz.  

Esse problema foi enfrentado por vários f i lósofos analít icos que 

procederam a exames penetrantes das teses cartesianas e suas 

implicações l ingüísticas, muito embora, com freqüência, sem citar a 

origem do problema.     

                                                 

268 -  In tens ional aqui  em seu estr i to  sent ido de:  conteúdo da expressão. 
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Putnam269, por exemplo, servindo-se de expressões sobre ‘natural 

kinds ’270 (espécies naturais) tenta mostrar que o signif icado de tal 

expressão, quando emitida por um indivíduo qualquer, inclui a espécie 

correspondente como sua extensão e, ainda, tal espécie conforme 

determinada pelos melhores métodos científ icos disponíveis. Logo, 

devendo questões relat ivas à extensão de expressões sobre espécies 

naturais ser respondidas por especial istas, tais expressões têm um 

signif icado essencialmente social.  

Dessarte, a intenção de uma proposição oriunda da mente de quem 

enuncia uma expressão deste tipo é determinada por procedimentos 

técnico-científ icos fundados no mundo natural271 e não mais vista como 

enunciado de propriedades intrinsecamente individuais. Portanto, busca 

mostrar que há relações entre o sujeito em determinados estados (as 

atitudes proposicionais) e a natureza de seu meio ambiente. 

Descartes supunha que seus estados mentais permaneceriam 

invariáveis independentemente de variações il imitadas nas condições 

físicas e sociais e mais, que tais estados pudessem conduzi-lo, pela 

dúvida hiperbólica, constantemente ao erro e, mais ainda, como bem 

observa Putnam272: 

 

(Vale a pena observar o modo como Descartes fo i levado à 
concepção de que os objetos da percepção’ imediata ’ es tão  
dentro de nós. Cada passo dado rumo a esta conc lusão fo i  

                                                 

269 -  Part icu larmente em: The meaning of  ‘meaning’  in  Representation and Real ity,  
Cambr idge, MIT ,  1988.  Outras anál ises re levantes podem ser v istas em Serão os 
estados psicológicos  ‘estados internos’?; Correlação Psicof ísica  e nos 
Posfácios  de seu A tripla Corda: mente, corpo e mundo ,  t rad. Líg ia Teopisto,  
L isboa:  Piaget,  2002.   Tais tex tos serv iram, largamente, de base ao ac ima exposto. 

270 -  Nomeadamente, ouro,  água etc .   

271 -  Supondo-se que exista um. 

272 -  PUTNAM, Hi lary.  A tr ipla Corda:  mente, corpo e mundo ,  t rad.  Líg ia Teopisto,  
L isboa:  Piaget,  2002,  p.  177. 
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conduzido por um argumento cépt ico. Na verdade, desde a 
ins is tênc ia de que, quando o lhava pela janela para os homens  
que estavam na rua, Descar tes não v ia ‘os própr ios homens ’ ,  mas 
antes os casacos e os chapéus, até a conc lusão de que também 
não via os casacos nem os chapéus, mas um punhado de 
‘qual idades secundár ias ’ que não ex is t iam ‘nos ’ casacos, nem 
nos chapéus, mas no seu própr io espír i to ,  cada passo dado por  
Descartes  a l imentou milhares de cursos de Epistemologia, todos 
preocupados com a idéia de que nunca n inguém ‘v iu di rec tamente 
um objeto mater ia l ’  e com o ‘problema’ resultante da ‘ex istência 
do mundo exter ior ’  e  o ‘problema de outros  espír i tos ’) .  

 

Examinando-se a premissa cartesiana do autoconhecimento 

assumindo, contrariamente ao f i lósofo e, portanto, numa impossibi l idade 

temporal para o f i lósofo do cogito ( imerso na atmosfera da ascensão da 

burguesia), uma perspectiva anti- individualista, este, o autoconhecimento 

torna-se o alvo imediato da crít ica. Se a natureza dos estados mentais é 

determinada pelas propriedades relacionais que tais estados têm com a 

micro-estrutura da água, para mencionar o exemplo de Putnam, como se 

pode saber diretamente, sem inferências ou observação empírica falível, 

em que estados mentais paira o sujeito? Se houvesse acesso direto às 

propriedades " internas" intrínsecas, nem assim se teria o acesso sem 

inferências e observação (lembre-se: sempre inquinada de alguma teoria) 

ao caráter das relações dos estados mentais com estados de coisas 

"externas". Além disso, o conhecimento direto das propriedades 

intrínsecas dos objetos mentais não permite antever os determinantes 

individuadores dos conteúdos mentais, o que contraria a premissa 

cartesiana de meridiana certeza sobre os conteúdos da mente. Assim, não 

há como obter percepções claras e distintas e infensas ao erro. 

Essa crít ica ao individualismo subjet ivista assume, entretanto, que 

se o conhecimento relevante sobre dado objeto t iver sido obtido, poderá o 

sujeito cognoscente sentir-se autorizado a ‘saber’. Contudo, condições 

aparentemente inócuas podem se revelar determinantes (Mill  e Popper 
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bem o mostraram273) e o conhecimento tido por certo precisa ser 

reconstruído.   

Descartes, via de regra, parece eliminar distinções entre 

possibil idades lógicas e condições empíricas relevantes274 e, a 

consideração das passagens abaixo de Les Principes de la 

Philosophie275 poderá lançar alguma luz à análise:  

                                                 

273  -  Fez-se o mesmo em PUGLIESI, Márc io (2005),  cap. I   e  I I . 

274 -  Confronte-se: KOBAYASHI, Michio. A Filosof ia Natural de Descartes,  t rad. Mar ia 
João  Bata lha Reis,  L isboa, Piaget ,  1995, p.92-100. 

275  -  DESCARTES, René.  Les Principes de la Philosophie ,  in Oeuvres et Lettres de 
Descartes ,  ed.  A.  Br idoux, Bib l io thèque de la Plêiade,  Par is ,  Gal l imard, 1953: 
 “48.  Que tudo de que temos qualquer noção é considerado como uma coisa ou 
como uma verdade; e a denominação das coisas. 
 
Dis t ingo tudo que recai sob nosso conhec imento em dois gêneros :  o pr imeiro contem 
todas as coisas que têm qualquer ex is tênc ia, e o outro  todas as  verdades que nada 
são fora de nosso pensamento. Quanto às coisas, temos pr imeiramente cer tas noções 
gera is que se podem relac ionar umas às outras , a saber aquelas que temos da 
substânc ia, da duração, da ordem e do número, e ta lvez algumas outras também. E a 
pr inc ipal  d is t inção que ressal to entre todas as  coisas cr iadas é que umas são 
inte lec tuais,  is to é,  são substânc ias inte l igentes, ou a inda propr iedades que 
per tencem a essas substâncias  ;  e que as outras são corpóreas, is to é, são do corpo.  
Ass im, o entendimento, a vontade e todos modos de conhecer e querer.  pertencem à 
substânc ia que pensa, a grandeza, ou a extensão em compr imento,  largura e 
profundidade, a f igura, o movimento, a s i tuação das par tes e a d ispos ição que têm de 
ser d iv id idas e outras  propr iedades,  se re lac ionam ao corpo. Há a inda, a lém disso,  
outras coisas que exper imentamos em nós mesmos, que não podem ser atr ibu idas  
apenas à a lma, nem só ao corpo, mas à estre ita união entre e les, como expl icare i  
adiante :  ta is são os apet i tes de beber,  de comer, e as emoções ou paixões da a lma, 
que não dependem apenas do pensamento, como a emoção,  a cólera,  a alegr ia,  a 
tr is teza, o amor etc .  Tais são todos os sent imentos, como a luz, as cores, os sons, os  
odores, o gosto, o calor ,  a duração e todas as outras qual idades que recaem apenas 
sob o tato.(46) 
 

“49. Que as verdades não podem, dessarte, ser enumeradas e que disso não há 
necessidade. 

 

Até aqui enumerei  tudo que conhecemos como coisas, res ta fa lar  do que conhecemos 
como verdades.   Por  exemplo, logo que pensamos que não saber íamos fazer qualquer 
coisa a part ir  do nada, não acreditamos que essa propos ição seja uma coisa ex is tente 
ou a propr iedade de qualquer coisa, mas a tomamos por uma certa verdade eterna que 
tem sua sede em nosso pensamento e que se chama uma noção comum ou uma 
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48. Que tout ce dont nous avons quelque notion est considéré 
comme une chose ou comme une vérité ;  et  le dénombrement 
des choses.  
Je d is t ingue tout ce qui tombe sous notre connaissance en deux 
genres :  le premier cont ient toutes les choses qui ont quelque 
ex istence, et l ’aut re toutes les vér i tés qui ne sont r ien hors de 
notre pensée. Touchant les choses, nous avons premièrement  
certa ines not ions générales qui se peuvent  rapporter  à toutes, à 
savoir  ce l les que nous avons de la  substance, de la durée,  de 
l ’ordre et  du nombre,  et peut-être auss i quelques autres . Puis 
nous en avons auss i  de p lus par t icul ières, qui servent à les  
d ist inguer.  Et la pr incipale d is t inc t ion que je remarque entre 
toutes les choses créées est que les unes sont in te l lectuel les,  
c ’est-à-di re sont des substances in tel l igentes, ou b ien des 
propr iétés qui appar t iennent à ces substances ;  e t  les autres  sont  
corpore l les c ’est-à-di re sont des corps, ou b ien des propr iétés qui 
appart iennent au corps. Ains i l ’entendement ,  la vo lonté et toutes  
les façons de connaî tre et de voulo ir ,  appart iennent à la 
substance qui pense ;  la  grandeur ,  ou l ’é tendue en longueur ,  
largeur et profondeur ,  la f igure, le mouvement,  la s i tuat ion des 
par t ies  et la d ispos i t ion qu’e l les ont à être d iv isées, et  te l les  
autres propr iétés,  se rapportent  au corps.  I l  y a encore outre cela 
certa ines choses que nous expér imentons en nous-mêmes, qui ne 
doivent point être att r ibuées à l ’âme seule, ni aussi au corps 
seul ,  mais à l ’é troi te union qui es t entre eux, a insi  que 
j ’expl iquerai c i-après :  te ls sont les appét i ts  de boire, de manger,  
et  les émot ions ou les pass ions de l ’âme, qui ne dépendent pas  
de la  pensée seule,  comme l ’émot ion à la  co lère,  à la joie,  à la 
tr is tesse, à l ’amour, etc.  ;  te ls sont tous les sent iments , comme la 
lumière, les couleurs , les sons, les odeurs , le goût,  la chaleur,  la  
dureté, et  toutes les autres qual i tés qui  ne tombent que sous le  
sens de l ’a t touchement.  (46) 
49. Que les vérités ne peuvent ainsi être dénombrées,  et  qu’ i l  
n’en est pas besoin. 
Jusques ic i  j ’a i  dénombré tout ce que nous connaissons comme 
des choses, i l  reste à par ler  de ce que nous connaissons comme 
des vér i tés.  Par  exemple, lorsque nous pensons qu’on ne saurait  
faire quelque chose de r ien, nous ne croyons point que cette 
propos it ion soit  une chose qui ex iste ou la propr iété de quelque 
chose, mais nous la prenons pour une cer ta ine vér i té éternel le  
qui a son s iège en notre pensée, et que l ’on nomme une not ion 
commune ou une maxime :  tout de même quand on d i t  qu ’ i l  est  

                                                                                                                                                     

máxima: do mesmo modo quando d izemos que é impossível que uma mesma coisa  
seja e não seja ao mesmo tempo, que o que se fez não possa ser fe i to,  que aquele 
que pensa não possa deixar de ser ou de exis t i r  enquanto pensa e muitas outras 
semelhantes, são apenas verdades e não coisas exter iores a nosso pensamento e há 
tantos desses que ser ia d if íc i l  enumerá- los , mas também não é necessár io pois não 
deixaríamos de  saber quando a ocasião de pensar neles se apresentasse  e se não 
t ivermos preconcei tos que nos ceguem.”( tradução l ivre) .  
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imposs ible qu’une même chose en même temps soit  e t  ne soit  
pas, que ce qui a été fait  ne peut n ’être pas fai t ,  que celu i qui  
pense ne peut manquer d ’être ou d ’ex is ter  pendant qu’ i l  pense et  
quant i té d ’autres semblables , ce sont seulement des vér i tés , et  
non pas des choses qui soient  hors  de notre pensée, et i l  y en a 
s i grand nombre de te l les qu’ i l  sera it  malaisé de les dénombrer ,  
mais auss i n’es t- i l  pas nécessaire, parce que nous ne saur ions 
manquer de les savoir  lorsque l ’occas ion se présente de penser à 
e l les , et  que nous n ’avons point  de préjugés qui  nous aveuglent .   

 

Basta ver que a ordem, o número são considerados pelo f i lósofo 

como pertencentes à ordem das coisas e, ao efetivar a distinção - mais 

precisa – diz : 

Ains i l ’entendement,  la vo lonté et toutes les façons de connaî tre 
et de vouloir ,  appar t iennent à la substance qui pense ;  la  
grandeur ,  ou l ’étendue en longueur ,  largeur et profondeur ,  la  
f igure, le mouvement,  la s i tuat ion des part ies et la d ispos it ion  
qu’e l les  ont  à être d ivisées,  et  te l les autres propr iétés , se 
rapportent  au corps. 

 

Aqui se prepara a dist inção entre natureza e espírito, associando-se 

o últ imo à substância que pensa, e a longa discussão desse ponto, por 

Heidegger, em Ser e Tempo276, i lustra a dif iculdade que se põe em tal 

desiderato. De fato, nesse trecho Descartes dist ingue o ens cogitans  da 

res corporea , mas permanece vinculado aos problemas da substância 

porque se refere ao ens cogitans  como res cogitans  e assim recai na 

questão heideggeriana: 

 O termo para o ser  de um ente em si mesmo é substância.  
Essa expressão ora des igna o ser de um ente como substância,  
substanc ia l idade, ora o própr io ente, uma substância. Essa 
ambigüidade de substant ia ,  que já trazia em si o ant igo conceito 
de ουσια ,  não é casual.   

 

Apreender a substancial idade é chegar à propriedade a part ir da 

qual a essência da substancialidade de dada substância pode ser 

coletada e para a res corporea  tal propriedade consiste nas três 

dimensões: comprimento , largura e profundidade, pois estas, vistas em 
                                                 

276  -  HEIDEGGER, Mart in .  Ser e Tempo ,  par te I .  5a .  ed.,  t rad.  Márc ia de Sá 
Cavalcante, Petrópol is ,  Vozes, 1995,  §§ 18-24,  p. 135. 
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conjunto como a extensão277, são os constituintes dessa res corporea  (o 

mundo).  Esse trânsito do pensar para a coisa pensante se apóia na 

possibil idade de pensar clara e distintamente tal passagem e se encontra 

no fragmento destacado dos itens acima278 raízes em Parmênides, vê-se 

nela também a presença da circularidade cartesiana que radica numa 

regra defluente da possibil idade de se dist inguir o ser do não-ser : 

 tudo que percebo c lara e d ist intamente é verdadeiro » e a 
sua garant ia que advém de Deus, pois « ex iste um Deus todo 
poderoso, perfe i to  e inf in i to,  que me cr iou ta l como eu sou e que 
também cr iou todas as  coisas ex is tentes e todas as verdades, um 
Deus que não poder ia querer me enganar  e que garante, por  
conseguinte, que tudo o que percebo c lara e d is t in tamente é 
verdadeiro e ao qual concebo evidência e certeza.  279.  

 

 Assim, por conceber com clareza e certeza a Deus, este é 

verdadeiro e por ser este verdadeiro apresenta a condição para todas as 

demais verdades, mas para saber que a clareza e a distinção garantem a 

existência de Deus, preciso antes saber que tudo que concebo clara e 

dist intamente é verdadeiro. Várias tentativas foram feitas para romper tal 

círculo e uma das mais penetrantes é a de Jean-Marie Beyssade 280, que,  

para tanto, apresenta a seguinte exposição:  

                                                 

277 -  Ass im traduz Torr ier i  Guimarães:  “53 – Que cada substância possui um atr ibuto 
pr inc ipal ;  e que o da a lma é o pensamento, assim como da extensão o é do corpo.  
Ainda que cada atr ibuto seja bastante para dar a conhecer a substânc ia, ex is te, 
contudo,  um em cada uma, que forma sua natureza e a sua essênc ia e de que todos 
os demais es tão dependentes. Desse modo, a ex tensão em compr imento ,  largura e 
a ltura, forma a natureza da substânc ia corporal e o pensamento é a natureza da 
substânc ia que pensa.  Efet ivamente,  tudo o que se pode atr ibu ir  ao corpo,  deixa 
entrever a extensão e não passa de dependênc ia do que é extenso. Do mesmo modo, 
todas as propr iedades que achamos na coisa pensante, f icam circunscr i tas a serem 
diversos modos de pensar .”  René DESCARTES (1968: 84). 

278 -  (« tout de même quand on d it  qu ’ i l  est  impossib le qu’une même chose en même 
temps soi t  et  ne soi t  pas, que ce qui a été fai t  ne peut n’être pas fai t ,  que celui  qui 
pense ne peut manquer d ’être ou d ’ex is ter  pendant qu’ i l  pense et quant i té d ’autres  
semblables,  ce sont seulement des vér i tés.  ») 

279 -  DESCARTES, René.  (1962: 159-160).   

280 -  BEYSSADE, Jean-Mar ie. Sobre o Círculo Cartesiano ,  in Analytica,  Vol.  2,  nº 1,  
1997,  Descartes, Kant, Wittgenstein, p.11-36. 
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 ( I )  A dúvida impl ica sempre ao menos duas idéias ou  
razões, uma razão para af irmar e uma razão para duvidar .  
( I I )  Não é possível que, qualquer pensamento possa coex ist i r  
com qualquer outro:  certas idéias se exc luem e não podem ser 
pensadas s imultaneamente. 
( I I I )  As idéias c laras e d ist in tas arrebatam nossa adesão por  
tanto tempo quanto percebamos a evidênc ia atual  delas. 
( IV) Cer tas  verdades (ax iomas e lementares, o que se chama de 
cogi to)  não podem ser pensadas sem serem por isso mesmo clara 
e d ist intamente percebidas e,  por tanto sem arrebatarem nossa 
adesão, de modo que não se pode jamais  efet ivamente duvidar  
delas, tendo e las ass im uma (pr imeira espécie de) perfectissima 
cert itudo .  
( IV)  Nem a verac idade d iv ina nem a regra geral das idéias c laras  
e d ist intas fazem parte desse pr imeiro grupo de verdades. 
(V)  Um fato ps ico lógico, como a inelutável adesão à idéia c lara,  
não é a prova de um valor tal  como a verdade absoluta de um 
juízo. 
(VI)  A persuasão que acompanha uma percepção c lara e  
d ist inta, percepção que ar rebata inelutavelmente nossa adesão, é 
a persuasão de que a propos ição à qual ader imos é 
absolutamente verdadeira,  o que é certamente uma tese 
metaf ís ica e não um simples evento ps ico lógico. 
(VI I)  A l iberdade nos torna capazes de separar as cadeias de 
razões, de cons iderar à par te uma idéia ou de tentar conjugá- la e 
confrontá- la com outras. Ela não nos torna capazes de af irmar,  
de negar ou de duvidar sem nenhuma razão.  
(VI I I )  Enquanto ignoramos o autor de nosso ser ,  podemos formar 
a hipótese de um deus enganador  todo-poderoso e temos uma 
boa razão para duvidar  de todas as nossas faculdades de 
conhec imento e de todos os nossos ju ízos. 
( IX)  Essa razão para duvidar não pode coexis t ir  com a evidênc ia  
atual de uma percepção c lara e d ist inta :  uma repele a outra, mas 
e las  não se destroem uma à outra.  
(X) Essa razão para duvidar pode coex ist ir  com a lembrança de 
uma evidência, com uma propos ição da qual,  em outra ocas ião,  
percebemos c lara e d ist in tamente as razões: dessas proposições,  
a saber ,  das conc lusões que são separáveis de suas premissas,  
não temos, pois ,  uma certeza perfe ita enquanto essa razão 
subs is te. 
(XI)  Se as verdades inseparáveis de suas razões (ax iomas,  
cogi to)  renascem a cada vez que se tenta duvidar delas, e se 
recalcam a razão metaf ís ica para duvidar com a qual e las não 
podem coex ist ir ,  o que é o mot ivo porque se tem delas a 
(pr imeira espéc ie) de perfect issima  cert itudo ,  e las não fazem 
desaparecer essa razão metaf ís ica para duvidar .  
(XII)  A prova da ex istênc ia de um Deus não enganador garante a 
verdade de todas as  idéias c laras e d ist intas e torna possível  o 
(segundo t ipo de)  perfect issima  certitudo,  que é a da c iênc ia. 
(XII I )  A prova da ex istência de um Deus não-enganador cons iste 
em tornar  c lara a idé ia obscura e confusa que serve de base para 
a h ipótese de um deus enganador .  
(XIV) Quem tem a idéia c lara e d ist inta de Deus não pode duvidar  
de sua ex is tênc ia,  nem de sua verac idade. 
(XV)  A idéia c lara e d is t inta de Deus toma o lugar  da idéia 
confusa de um deus enganador,  desenvolvendo o que e la tem de 
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verdadeiro (a onipotênc ia) e mostrando o que e la t inha de 
contradi tór io (a assoc iação impossível da onipotênc ia e da 
impostura).  
(XVI)   A idéia c lara e d ist inta de Deus coex is te com as outras  
idéias c laras e d ist intas, mostrando como elas dependem da 
pr imeira ( l ivre cr iação das verdades eternas),  sem serem 
diminuídas por  essa dependênc ia (o necessár io permanece 
necessár io,  sem se tornar cont ingente; o verdadeiro permanece 
absolutamente verdadeiro, sem se tornar  re lat ivo).  
 

De fato, sempre se poderá, contudo, enganar-se e deixar de 

perceber as idéias clara e dist intamente como se deveria, pois a clareza e 

a evidência dependem do sujeito epistemológico281: 

50. Que toutes ces vérités peuvent être clairement aperçues, 

mais non pas de tous, à cause des préjugés. 

Pour ce qui es t des vér i tés qu’on nomme des not ions communes,  
i l  es t certa in qu’e l les peuvent être connues de p lus ieurs très 
c lairement et t rès d ist inctement  ;  car autrement e l les ne 
méritera ient pas d ’avoir  ce nom ; mais i l  est  vra i auss i qu’ i l  y en 
a qui le méri tent au regard de quelques personnes, qui  ne le 
méritent point au regard des autres , à cause qu’el les ne leur sont 
pas assez évidentes.  Non pas que je cro ie que la facul té de 
connaî tre qui est en quelques hommes s ’étende p lus lo in que 
cel le qui  es t communément en tous, mais c ’est p lutôt qu’ i l  y en a 
lesquels ont impr imé de longue main des opin ions en leur 
créance qui ,  étant contrai res  à quelques-unes de ces vér i tés,  
empêchent qu’ i ls  ne les puissent apercevoir ,  b ien qu’e l les soient  
for t  manifes tes à ceux qui ne sont point a ins i préoccupés.   

 

                                                 

281 50. Que todas essas verdades podem ser claramente percebidas, mas não 
todas,  devido a nossos preconceitos.  

 

Quanto às  verdades que se chamam noções comuns, é certo que podem ser  
conhec idas mui c lara e d is t in tamente por muitos; pois de outro modo não merecer iam 
ter tal  nome; mas também é verdadeiro que o merecem por parte de a lgumas pessoas 
e não o merecem sob o ponto-de-v ista de outras , por  que não são suf ic ientemente 
evidentes.  Não acredito que a faculdade de conhecer presente em alguns homens se 
extendam mais longe que aquela que está comumente em todos,  mas é, antes ,  que 
aqueles que impr imiram há muito tempo opin iões em sua crença que, sendo contrár ias  
a a lgumas dessas verdades, impedem que e les possam percebê- la,  ainda que sejam 
muito manifes tas  aos que não estão ass im preocupados.( tradução l ivre)  
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e, desse modo, os preconceitos introduzem variedade na apreciação 

do mundo e na f ixação da verdade, mesmo que Deus não possa enganar.  

E se, de fato, Gérad Lebrun282 tem razão quando af irma : 

Por que f i lósofo ? ’ nessas condições ? A resposta es tá a nosso 
a lcance. Muito cedo o f i lósofo aprendiz percebe os recursos 
dessa maravi lhosa d isc ipl ina. Nunca acredite i que um estudante 
pudesse or ientar-se para a f i losof ia  porque t ivesse sede de 
verdade :  a fórmula é vazia. É de outra coisa que o jovem tem 
necess idade :  fa lar  uma língua de segurança, insta lar -se num 
vocabulár io que se ajusta ao máximo às ‘di f icu ldades ’ (no sent ido 
cartes iano),  munir-se de um repertór io de topoi  – em suma, 
possuir  uma retór ica que lhe permit irá a todo instante denunc iar  
a ‘ ingenuidade’ do ‘c ient is ta ’  ou a ‘ ideologia ’ de quem não pensa 
como ele.   

 

 encontra-se a matriz dessas alegações no trecho (de Descartes) 

acima e a relat ivização de toda clareza e dist inção ao vincular sua 

possibil idade às condições do sujeito, pois os fatores atuantes externos 

dos estados mentais do sujeito são aqueles que, normalmente, fazem com 

que seus estados mentais sejam como são.  

Esse sujeito desengajado, que dist ingue entre fatores externos e 

internos, que serve de modelo para a contemporânea inteligência 

artif ic ial,  também lastreia a ‘certeza’ nutrida pela ref lexão auto-fornecida. 

E a passagem de Husserl283 em que este se indaga, na Primeira 

Meditação,  se a atual impotência da Fi losofia, não advir ia do abandono 

contemporâneo da ênfase cartesiana na auto-responsabil idade, indica o 

caráter fundante que a auto-responsabil idade possui tanto em Descartes, 

quanto em Husserl (naturalmente, em momento posterior), conduzindo 

                                                 

282 -  LEBRUN, Gérard.  A Filosof ia e sua História ,  org. Car los Alber to Ribeiro de 
Moura, Mar ia Lúc ia M.  O. Cacc iola e Mar ta Kawano, São Paulo: Cosac & Naif y,  2006,  
p.  23.  

283 -  In verb is :   HUSSERL, Edmund.  Cartesianische Meditat ionen ,  Haia, 1950, p. 47:  
“Sol l te die vermeint l ich überspannte Forderung e iner auf  letzte erdenk l iche 
Vorur tei ls los igkeit  abgeste l l ten Phi losophie, e iner in wirk l icher Autonomie aus le tzten 
selbs t erzeugten Evidenzen s ich gesta ltenden und s ich von daher absolut  
se lbs tverantwortenden Phi losophie n icht v ie lmehr zum Grunds inn echter Phi losophie 
gehören?”   
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diretamente à questão da autonomia, de tão importante relevo em Kant e 

tão hosti l izada posteriormente tanto pelo próprio Husserl como por seus 

discípulos, em part icular Heidegger.  

 A val idação da pretensão de conhecimento (nesse claro contexto de 

just if icação) dos estados do sujeito, só persiste caso se pressuponha a 

ocorrência não problemática dos fatores atuantes externos e sua ampla 

captação por tal sujeito, isto é, tais fatores são empíricos e há falibi l idade 

na apreensão dos estados mentais. Argumentos contrafatuais padecem do 

problema de toda contrafatualidade: estr ibam-se na construção de 

argumentos a partir de meras possibi l idades e não são relevantes senão 

para quem os formula.  

Por outra parte, argumentar que o autoconhecimento é uma ilusão 

pressuporia que algo dist into do cognoscente possa argumentar nesse 

sentido através do próprio cognoscente, o que importa uma petição de 

princípio, pois saberia que o autoconhecimento é i lusório a partir da 

consciência desse fato como autoconhecimento (saber dessa i lusão). 

Cabe lembrar, ainda, que a distinção cartesiana do cogito me 

cogitare  instituidora da subjet ividade e substância de todas as 

representações recebeu de Kant sua consagração que viu nela, a 

subjetividade, uma condição para a síntese transcendental da apercepção 

que acompanha as representações e lhes dá unidade. Isso permite que a 

estrutura da ref lexividade (o noesis noeseos : o pensamento que se pensa) 

venha a ser central na Fi losofia.  

 

3.8. A construção iluminista do sujeito e sua desconstrução no 

capitalismo pós-industrial. 

 

A Filosofia da Ilustração ou Iluminismo, situada pelos historiadores 

entre o século XVIII e o início do século XIX, ressalta os poderes da 

Razão e tendo seu início na Inglaterra passa à França, país em que as 

idéias centrais são amplif icadas e tornam-se decisivas para a Revolução 
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Francesa de 1789: a razão permite ao Homem a liberdade e felicidade 

social e polít ica e, ainda, o afastamento do misticismo rel igioso e dos 

preconceitos sociais e morais e, ao chegar à Alemanha, encontra terreno 

propício para seu aprofundamento haja vista os efeitos preliminares da 

Reforma e acaba por constituir o amplo movimento do Classicismo.  

Para a abordagem do Iluminismo, a l ivre observação do curso da 

natureza permitiu a extração, pelo simples recurso da razão, das relações 

repetit ivas nas ocorrências naturais compondo o que os homens chamarão 

de leis empíricas e, depois, naturais.  

A ref lexão sobre a origem e forma da riqueza das nações permite as 

conclusões dos f isiocratas284 que supõem a terra e a agricultura como 

fonte principal das riquezas e a mercantil ista que a situa na atividade 

comercial. Deleuze e Guattari285 escrevem: 

<. . .> É com a propr iedade pr ivada e depois com a produção 
mercant i l  que o Estado enfraquece.  A terra entra na esfera da  
propr iedade pr ivada e na das mercador ias. Aparecem as c lasses,  
desde que os dominantes já não se confundam com o aparelho do 
Estado, mas são determinações d ist intas que se servem desse 

                                                 

284 -  A e les , os f is iocratas, Marx se refere nos seguintes termos: “Per tence aos 
f is iocratas a honra de haver anal isado o capita l na sociedade moderna.  Is to lhes dá o 
d ire i to de se considerarem como os verdadeiros fundadores da economia moderna. 
Foram os pr imeiros a anal isar os d iversos elementos mater ia is ,  nos quais o capi ta l  
ex iste e se manifes ta durante o processo de trabalho. Não se lhes pode, como a seus 
sucessores,  reprovar por  enfocar todas essas condições mater ia is,  os  ins trumentos de 
trabalho, as matér ias pr imas, etc. ,  separadas das condições soc iais que as rodeiam 
na produção capita l is ta;  em outras palavras, de cons iderá- las através da forma que 
assumem como elementos do processo de trabalho em geral ,  omit indo sua forma 
soc ia l  de capita l e,  c r iando ass im, a forma capi tal is ta de produção em uma forma 
natura l pré-estabelecida e permanente.  É c laro que e les não podiam ver formas 
burguesas de produção, formas natura is.  Mas, acertaram em conceber estas formas 
cvomo formas f is io lógicas da soc iedade,  impostas pela necessidade natura l de 
produção ou independentes da polí t ica, da vontade, etc .  Trata-se de leis mater ia is .  Os 
f is iocratas, entretanto, incorreram no erro de ver nessas le is  mater ia is de uma 
determinada soc iedade h istór ica, le is abstratas,  apl icáveis  igualmente, a todas as  
formas soc ia is .”  (  Kar l  MARX - Teoria da Mais-Val ia:  os f is iocratas,  t rad.  Márc io 
Pugl ies i,  São Paulo: Global,  1978. (p.36)) .   

285  -  DELEUZE, Gi l les & GUATTARI, Fél ix .  O Anti-Édipo – Capital ismo e  
Esquizofrenia ,  t rad. Joana Morais Varela e Manoel Carr i lho, L isboa/Rio de Janeiro: 
Assír io  & Alv im, 1966,  p.225-226.   
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aparelho, agora t ransformado. A propr iedade pr ivada,  
inic ia lmente adjacente à propr iedade comunal ,  depois sua 
componente e condic ionante, mais tarde cada vez mais  
determinante, implica uma inter ior ização credor-devedor nas 
re lações entre c lasses antagonis tas. Mas como é que se pode 
expl icar s imultaneamente esta la tênc ia em que o Estado 
despót ico entra, e es te poder com o qual e le se volta a forma 
sobre novas bases,  para reaparecer  mais ‘ment i roso’,  mais ‘ f r io ’ ,  
mais ‘h ipócr i ta’  do que nunca? Esquec imento e retorno. 

<...> 

O que é que s ignif icam, af inal ,  a propr iedade pr ivada, a r iqueza,  
as mercador ias, as  c lasses? A falênc ia dos códigos; o 
aparec imento dos f luxos agora descodif icado que correm sobre o 
soc ius  e o atravessam dum lado ao outro.  O Estado já  não se 
pode contentar em sobrecodif icar os e lementos terr i tor ia is já  
codif icados, tem de inventar códigos específ icos para f luxos cada 
vez mais desterr i tor ia l izados: pôr o despot ismo ao serv iço da 
nova re lação de c lasses; integrar  as re lações de r iqueza e de 
pobreza de mercador ia e de trabalho; conc i l iar  o d inheiro  
mercant i l  com o d inheiro f iscal ;  re insuf lar  por todo o lado o 
Urstaat286 do novo estado de coisas. Sempre o modelo la tente  
que já não se pode igualar,  mas que não se consegue deixar  de 
im itar .  

 

Esse trânsito de uma forma de produção para outra, de fato, embora 

dependa de situações e formas objetivas, sempre ocorre com a 

manutenção de formas antigas e em vias de desaparecimento.  

Esses momentos de transição – uma das muitas das crises do 

capital – sempre prenunciam mudanças na esfera do pensamento e das 

formas do agir social.  O mercanti l ismo, estágio do pré-capitalismo, 

começa na metade do século XVII e se expande até meados do século 

XVIII , envolvendo um processo de monetização e comercial ização 

encerrado numa estrutura social ainda não adaptada a ele. Mesmo assim, 

como a polít ica do mercanti l ismo visava o crescimento econômico 

nacional, impulsionava a burguesia a favorecer os interesses comerciais e 

do industrialismo nascente.  

Um paralelo interessante com a atual transição do capitalismo pós-

industrial para a sociedade do conhecimento, via aquela do controle: 

                                                 

286  -  Urstaat – Estado de Ur : segundo os autores, a l i  es tar ia a or igem da formação do 
conceito de Estado. 
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naquele tempo, como agora, as camadas dir igentes da sociedade 

estabeleceram um conjunto de regulamentos, tarifas e normas que 

sufocavam o impulso empreendedor buscando promovê-lo. Tudo sob a 

idéia de um mercado livre e exclusivamente submetido às suas próprias 

determinações: a polít ica do laissez-faire . E, de fato, o servo da gleba já 

não é mais l igado a terra, tornando-se trabalhador l ivre e móvel (isso, 

apesar de seus desejos). O artesão não mais se submete à guilda e se 

transforma num empresário independente. E, por sua vez, o senhor se 

transforma em proprietário de terras.  

Assim, o advento de trabalhadores independentes, capital istas e 

proprietários permite a concepção do conceito de fatores de produção, ou 

seja, tais categorias passam a ocupar esferas distintas de interesse: 

transformando o conceito de estados (nobreza, clero e burguesia) em 

classes sociais. Com a introdução dos novos fatores de produção surge o 

sistema de mercado, que tem como guia o lucro. O sujeito deixa de 

pertencer a esferas de iguais e se isola na atividade racional de, pelo 

menos, minimizar seu prejuízo nas relações de mercado.  

Nesse contexto, em plena época das Luzes, Kant transcendentaliza 

o sujeito287 tornando-o um abstrato foco de ref lexão. Esse enfoque 

                                                 

287 -  KANT, Immanuel .  Fundamentação da Metafísica dos Costumes in Crít ica da 
Razão Pura e outros textos f i losóficos,  seleção de Mar i lena de Souza Chauí  
Ber l inck , t rad. Paulo Quinte la, São Paulo: Abr i l ,  1974, Terceira Seção, ass im 
conceitua: “<.. .> Nem a s i mesmo e conforme o conhec imento que de s i própr io tem 
por  sent ido in t imo pode o homem pretender conhecer-se ta l como ele é em si.  Pois,  
v is to e le não se cr iar  a s i  mesmo, por ass im dizer ,  e não ter  de s i um concei to a pr ior i ,  
mas s im um concei to recebido empir icamente, é natura l que e le só possa também 
tomar conhec imento de s i pelo seu sent ido ínt imo e conseqüentemente só pelo 
fenômeno de sua natureza e pelo modo como a sua consc iênc ia é afetada, enquanto 
que tem de admit ir  necessar iamente,  para a lém desta const i tu ição do seu própr io 
suje i to composta de meros fenômenos, uma outra coisa a inda que lhe está na base, a  
saber ,  o seu Eu ta l como ele seja const i tu ído em si,  e  contar-se, re lat ivamente à mera  
percepção e recept iv idade das sensações,  entre o mundo sensível ,  mas pelo que 
respeita àqui lo que nele possa ser pura at iv idade (aqui lo que chega à consc iênc ia,  
não por afecção dos sent idos, mas imediatamente) contar-se no mundo inte lectual ,  de 
que al iás nada sabe.  <. . .> Ora, o homem encontra realmente em si mesmo uma 
faculdade pela qual se d is t ingue de todas as outras coisas, e até de s i mesmo, na  
medida em que e le é afetado  por objetos ; essa faculdade é a razão (Vernunf t) .  Esta 
como pura at iv idade própr ia,  está a inda ac ima do entendimento (Verstand)  no sent ido 
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permitirá ao Direito a hipostasiação de um sujeito de direitos de moldes 

ainda presentes na contemporaneidade. Hegel288, com sua peculiar e 

apropriativa leitura, af irma:  

 

 Enquanto Descar tes estabelec ia a cer teza como a unidade 
do pensamento e do ser ,  agora temos a consciênc ia do 
pensamento em sua subjet iv idade, is to é,  de uma parte, como 
determinabi l idade contra a objet iv idade, de outra, como a f ini tude 
e o desenvolv imento progress ivo de determinações f in i tas . O 
pensamento abstrato,  como a própr ia convicção, é o f ixo; sua 
real ização é a exper iênc ia, e os meios da exper iênc ia são, por  
sua vez,  o pensamento formal e a dedução.  

  

e esse trânsito realizado por Kant é fundamental para permit ir  

muitas das interpretações hegelianas, não apenas em decorrência das 

leituras que de Kant f izeram Fichte e Schell ing, mas sobretudo por 

incorporar ao sujeito cartesiano uma determinabilidade f inita, embora 

transcendental. Assim, prossegue: 

 

Kant retorna ao ponto de v is ta de Sócrates:  encontramo-nos nele 
com a l iberdade do suje i to ,  como nos estó icos, mas o problema, 
no tocante ao conteúdo, se põe aqui num plano mais e levado.  
Agora se postu la para o pensamento a inf in i ta determinação para 
o concreto, a real ização da base da regra do perfe i to ,  ou em 
outras palavras, postu la-se que o conteúdo seja a idé ia,  
concebida como a unidade do conceito e da real idade. <omissis> 
O ponto de v ista da f i losof ia kant iana cons is te <omiss is> 
pr imeiramente no que o pensamento pode chegar,  v ia rac ioc ínio, 
a conceber-se não como algo cont ingente, mas algo absoluto de 
s i.  No f in i to  e em coesão com ele se e leva um ponto de v ista 

                                                                                                                                                     

de que ,  embora es ta seja também at iv idade  própr ia e não contenha somente ,  como 
o sent ido, representações que só se or ig inam quando somos afetados por coisas 
(pass ivos,  por tanto) ,  e le não pode contudo t irar  da sua at iv idade outros  conceitos  
senão aqueles que servem apenas para submeter a regras as representações 
sensíveis e reuni- las por este meio numa consc iênc ia ,  sem o qual uso da 
sens ib i l idade e le não pensar ia absolutamente nada. A razão, pelo contrár io,  mostra 
sob o nome das idéias uma espontaneidade tão pura que por e la u ltrapassa de longe 
tudo o que a sens ibi l idade pode fornecer  ao entendimento, e mostra a sua mais  
e levada função na d is t inção que estabelece entre mundo sensível  e mundo inte l igíve l,  
marcando ass im os l im ites do própr io entendimento.”  (p.  247)  

288 -  HEGEL, Georg Fr iedr ich W ilhelm. Lecciones sobre la Historia de la Fi losofía ,  
Vol .  I I I ,  Méx ico/Buenos Aires : Fondo de Cul tura Económica, 1955,  p.  417-460.   
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absoluto, que é como o e lo intermediár io ,  como o laço de união 
entre o f in i to  e o que o e leva ao p lano do inf in i to.  O pensamento 
se concebe aqui como o todo no todo,  como absolutamente 
dec is ivo; para sua convicção, nenhuma autor idade externa vale,  
mas toda a autor idade tem de impor-se pela v ia exclus iva do 
pensamento. 
Em segundo lugar ,  es te pensamento concreto e que se determina 
a s i mesmo, se concebe como algo subjet ivo e es te lado da 
subjet iv idade é a forma que predomina na concepção de Jacobi :  
por tanto es te f i lósofo deixa de lado, pelo contrár io ,  o caráter  
concreto do pensamento. 
Ambos os pontos de v ista são f i losof ia da subjet iv idade: sendo o 
pensamento subjet ivo nega-se- lhe capac idade o que é em e para 
s i.  
<omissis> 
 Enquanto em W olf f  o pensamento, como ta l pensamento só era e 
se concebia como o pos i t ivo e igual a s i  mesmo, na França 
víamos o pensamento negat ivo em movimento, o concei to  
absoluto em seu poder,  que passou também para a Alemanha 
com a I lus tração, de ta l modo que toda a ex istênc ia, toda ação e 
abstenção, devia cons iderar-se como algo út i l ,  is to é, levantando 
prec isamente o em si e fazendo que tudo fosse a lgo para outros ;  
aqui lo  para o que tudo devia ser é o homem, a consc iênc ia de s i ,  
mas como todos os  homens em geral.  
A consc iênc ia acerca de este fazer ,  cons iderada de modo 
abstrato é a f i losof ia kant iana é, pois,  o conceito absoluto que se 
pensa a s i mesmo e se vol ta para s i que vemos manifestar-se na 
Alemanha at ravés desta f i losof ia,  de ta l modo que toda a 
essenc ial idade cai,  agora, na consc iênc ia de s i:  o ideal ismo, que 
re ivindica para a consciênc ia de s i todos os  momentos do em si,  
mas que por sua vez tem ader ida a inda uma contradição ao 
seguir  d is t inguindo ou separando de s i mesmo este em si .  
Em outras palavras: a f i losof ia kant iana faz que a essenc ial idade 
recaia de novo na consciênc ia de s i ,  mas não é capaz de infundir  
qualquer real idade a esta essênc ia da consc iênc ia de s i ou a 
esta consciênc ia pura de s i,  nem é capaz tão pouco de 
manifes tar  nela mesma o ser :  concebe o pensamento s imples  
como o que traz em si mesmo a d is t inção, mas não compreende,  
entretanto, que toda a real idade cons iste prec isamente nesta 
d ist inção;  não chega a dominar o detalhe da consc iênc ia de s i ;  
descreve muito bem a razão, mas o faz sem pensar ,  de um modo 
empír ico, que se despoja de novo a s i  mesmo de sua verdade. 
 A f i losof ia kant iana é teor icamente a I lustração e levada ao p lano 
metódico, baseada na tese de que o homem não pode conhecer  
nenhuma verdade, mas somente os fenômenos; faz penetrar a 
c iênc ia na consc iênc ia e na consc iênc ia de s i ,  mas se aferra a 
este ponto de v ista, como um conhecer subjet ivo e f in i to .  Ainda 
que chegue a tocar a idé ia inf in i ta  e expresse suas 
determinações formais, chegando a postu lação concreta delas ,  
vo lta a rechaçá- la como verdade para conver tê- la em algo 
puramente subjet ivo,  desde o momento em que aceita o 
conhec imento f in i to  como ponto de v ista f ixo e úl t imo. Esta 
f i losof ia coloca um ponto f ina l na metaf ís ica inte lect iva,  enquanto 
dogmat ismo objet ivo; mas, o que faz – em verdade – é conver tê-
la s implesmente em um dogmat ismo subjet ivo, quer  d izer,  numa 
consc iência na que pers is tem traduzidas as mesmas 
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determinações f in i tas  do entendimento, descartando o problema 
do que é verdade em e para s i.   

 

 

Essa análise mostra o fulcro essencial da constituição do sujeito na 

perspectiva do I luminismo: o sujeito é o centro do Universo e o constitui 

com o concurso de sua razão e de sua sensibil idade. Os fenômenos 

compõem o panorama de suas possibil idades de apreensão e as 

faculdades internas da razão, com suas luzes, permitem que construa a 

‘realidade’, sua relação com o divino e a própria noção de si mesmo. 

Francisque Bouil l ier, em sua introdução a Kant (1842) assim expõe:  

 

Fazer der ivar a re l ig ião da razão, submeter a uma interpretação 
rac ional is ta todos os dogmas e mistér ios do cr is t ian ismo, ta l é a 
pretensão de Kant,  pretensão indicada pelo própr io t í tu lo da 
obra, de que damos o resumo: Da Rel ig ião nos l im ites da razão.   
Mas Kant submete esta interpretação a seus pr incíp ios  
metaf ís icos e a Rel ig ião nos l im ites da Razão tem certa relação 
com a Cr ít ica da Razão Pura.  Eis a re lação. Nossa inte l igênc ia  
nada pode ver,  nada conhecer,  senão através das le is e das 
formas que lhe são própr ias , não pode por  conseqüênc ia nada 
af irmar sobre o que as coisas são em si mesmas, mas apenas o 
que são re lat ivamente a nós; não pode obter real idades, mas 
somente fenômenos e aparênc ias; tem apenas um valor subjet ivo  
e nenhum valor objet ivo, esta é a conc lusão suprema da Crí t ica 
da Razão Pura. Kant  é conseqüente com seu pr incíp io até a 
negação de Deus. A razão pura, seja pela v ia empír ica, seja pela  
v ia onto lógica, es tende, segundo e le, em vão suas asas para se 
e levar até Deus. Há, de fato,  em nós a idéia de Deus, mas esta 
idéia só tem um valor  regulador ,  vale, apenas, como uma regra 
excelente própr ia para nos d ir ig ir  na invest igação dos fenômenos 
nos forçando a levá- los à mais a lta unidade possível,  mas não 
tem nenhum valor  objet ivo, is to é, nossa in tel igênc ia é 
absolutamente impotente de assegurar que esta idéia 
corresponde a uma real idade. Mas, Kant não persevera até o 
f ina l neste tr is te cet ic ismo, e le não é cét ico em moral.  Com 
efe ito,  es te valor  objet ivo que nega à razão pura,  concede à 
razão prát ica por uma contradição que é prec iso saber apreciar ,  
pois é a es ta contradição que devemos o s istema de moral mais  
verdadeiro e o mais puro que produziu a f i losof ia moderna. Sobre 
a autor idade da razão prát ica, is to é, da le i  moral,  res tabelece 
essas grandes verdades da ex istência da l iberdade, da ex istênc ia 
de Deus, da v ida futura,  que abalou na Crí t ica da Razão Pura.   
Há, d iz Kant,  em nós um preceito obr igatór io,  um imperat ivo 
categór ico que nos prescreve agir  de ta l ou qual modo, então é 
necessár io que sejamos l ivres . Eu devo, logo posso, logo sou 
l ivre.  Esta mesma le i  nos prescreve certos  atos  para real izá- la  
fora de nós, logo o mundo exis te; enf im esta mesma le i supõe um 
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leg is lador e um legis lador que estabeleça o acordo necessár io 
que nossa razão concebe a pr ior i  deva ex ist ir  entre a fe l ic idade e  
o cumprimento dessa le i ,  logo Deus ex iste.289 

 

Dessarte, o fundamento desloca-se de Deus para um imperativo 

categórico da razão e este é que nos leva, enquanto sujeitos, a ‘descobrir ’  

as demais e mais profundas instâncias do noumenal, tais como a 

liberdade, Deus etc. Nada mais distante do alcance da Razão do que o 

noumenal e lá se põem os princípios a priori.  Como diz Kant: 

                                                 

289 -  KANT, Immanuel.  Theórie de Kant sur la Rel igion dans les l imites de la 
Raison,   t rad.  Docteur Lor tet ,  int roduct ion Franc isque Boui l l ier ,  
Par is/Lyon:Jouber t /Ch. SAVY jeune, 1842,  (p. iv-vi) .   Observe-se que essa obra é 
atr ibuída a Kant como resumo de seu trabalho in  ex tenso. Para que se possa ter  
noção do texto que ora se traduziu: “Faire dér iver la re l igion de la  raison, soumettrre à  
une in terprétat ion rat ional is te tous les dogmes et les mystères du chr is t ian isme, te l le  
est la prétent ion de Kant,  prétent ion indiquée par le t i t re même de l ’ouvrage, dont  
nous donnons l ’abrégé :  De la Rel ig ion dans les l im i tes de la raison. Mais Kant soumet 
cet te interprétt ion à ses pr incipes métaphys iques, et la Rel igion dans les l im ites de la  
ra ison se trouve en un certa in rapport  avec la Cr it ique de la ra ison pure.  Voice quel  
est ce rapport .   Notre in te l l igence ne peut r ien voi r ,  r ien connaî tre, s i  ce n ’est au 
travers des lo is et des formes qui lu i  sont propres ;  e l le ne peut  par conséquent r ien 
af f irmer sur ce que les choses sont en e l les-mêmes, mais seulement sur ce qu’e l les  
sont par rapport  à nous ;  e l le  ne peut sa is ir  des réal i tés,  mais seulement des 
phénomènes et des apparences ;  el le n ’a qu’une valeur subject ive et point de valeur  
object ive, te l le es t la  conc lus ion suprême de la Cr it ique de la ra ison pure. Kant es t  
conséquent avec son pr inc ipe jusqu’à la négat ion de l ’ex istence de Dieu. La ra ison 
pure, so it  par la voi  empir ique, so i t  par  la vo i onto logique,  déplo ie, se lon lu i ,  
va inement ses a i les  pour  s ’é lever jusqu’à Dieu. I l  ya b ien en nous l ’ idée de Dieu,  mais  
cet te idée n ’a qu’une valeur régulatr ice ;  e l le ne vaut que comme une règle excel lente 
ptropre à nous di r iger dans l ’ invest igat ion des phénomènes en nous forçant à les  
rapporter  à la plus haute unité possib le, mais e l le n’a aucune valeur objec t ive, c ’est-à-
d ire que norre in te l l igence est dans l ’ impuissance absolue de s ’assurer que cette idée 
correspond à une réal i té.  Mais Kant ne persévére pas jusqu’au bout dans ce tr is te 
scept ic isme, et s ’ i l  es t scept ique en mátaphysyque, i l  n ’es t pas scept ique en morale.  
En ef fet ,  cette valeur  objec t ive qu’ i l  nie à la ra ison pure,  i l  l ’accorde à la ra ison 
prat ique par une contradic t ion dont i l  faut lu i  savoir  gré,  cr  c ’est  à cette contradic t ion 
que nous sommes redevables du sys tème de morale le p lus vra i et  le plus pur qu’a it  
produit  la phi losophie  moderne. Sur l ’autor i té de la ra ison prat ique, c ’est-à-d ire de la  
loi  morale, i l  ré tabl i t  ces grandes vér i tés de la ex is tence de la l iber té, de l ’ex is tence 
de Dieu, de la v ie à venir ,  qu ’ i l  a ébranlées dans la Cr it ique de la ra ison pure, I l  ya, d it  
Kant,  au dedans de nous un précepte obl igato ire, un impérat i f  catégor ique qui nous 
prescr i t  d’agir  de te l le ou te l le façon, donc i l  faut que nous soyons l ibres. Je dois,  
donc je puis,  donc je suis l ibre.  Cette même loi nous prescr i t  certa ins actes pour la 
reál iser au dehors de nous, donc le monde exis te ;  enf in cette même loi suppose un 
légis lateur,  et  un légis lateur que établ isse l ’accord nécessaire que notre raison 
conçoit  a pr ior i  devoir  exis ter  entre le bonheur et l ’accompl issement de cet te lo i ,  donc  
Dieu ex iste.  »(p. iv-v i)  
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Se, por tanto, um sistema a pr ior i  do conhec imento por s imples  
conceito se chama metaf ís ica, então uma f i losof ia prát ica, que 
tem por objeto não a Natureza, mas ao contrár io a l iberdade do 
arbít r io ,  pressuporá e ex ig irá uma metaf ís ica dos costumes:  
possuir  ta l  metaf ís ica é já  um dever e todo homem a possui  nele 
mesmo, se bem que confusamente a maior par te do tempo.  
Como, com efei to,  poder ia e le crer possuir  nele mesmo uma 
legis lação universal sem pr inc íp ios a pr ior i?290  

 

E de tais princípios se poderá deduzir a f i losof ia prát ica, Vassalo 

disse: 

 

 En suma, la evoluc ión del pensamiento ét ico de Kant puede 
indicar-se s intét icamente así :  Después de 1770,  a medida que 
Kant va hac iendo del problema moral asunto de ref lex ión  
c ientí f ica, se apar ta del inte lectual ismo ét ico de W olf f .  Le opone,  
entonces, e l sent imiento como órgano de la moral ,  adhir iendo con 
reservas a los moral is tas ingleses. La inf luenc ia de Rousseau le 
ayuda a romper e l prest ig io de lo teorét ico. Este pensamiento 
or ig inal ,  que se vale instrumentalmente de la adhes ión a la moral  
del sent imiento y de Rousseau para superar e l inte lectual ismo e 
ir  hac iendo su propio camino,  ha de tener su término en e l  
concepto kant iano de la razón que inaugura la Crí t ica de la razón 
pura, y de su doble uso, teór ico y práct ico.  Entonces, a l m ismo 
t iempo que estará fundada la ét ica de Kant ,  quedará superada 
también la doctr ina del sent imiento moral – que ha de caer  
envuelta en la cr í t ica de las morales heterónomas-, mientras que 
la inf luenc ia de Rousseau estará presente aún en la tes is del  
pr imado de la  razón práct ica sobre la  teór ica.  
Luego desta breve referenc ia a l proceso de su  formación, 
podemos volver a nuestra af irmac ión inic ia l:  Puede dec irse que la  
ét ica kant iana estuvo const i tuida def in i t ivamente  desde e l  
instante en que Kant conc ib ió la pos ib i l idad de un uso práct ico de 
la razón pura.291 

 

Já em Leibniz, autor base da obra de Christ ian Wolff  que, por sua 

vez, informou as primeiras leituras de Kant, a realidade deflui da 

                                                 

290  -   KANT, Immanuel.  Metaphysique des Moeurs et Doctrine du Droit ,  Par is:  J .  
Vr in,  1979 .  (p.91)  

291  -  VASSALLO, Angel .  Ensayo sobre la Ét ica de Kant y la Metafísica de Hegel ,  
Buenos Aires:  Pucara,  1945, (p.  16-17).   
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subjetividade e em seu ensaio Primae veritate, presente em seus 

Opuscules292 pode-se ler:  

sempre ig i tur  praedicatum seu consequens inest subjec to seu 
antecedent i ,  e t  in hoc ipso cons ist i t  natura ver i tat is  in  universum.  

 

E isso leva diretamente à leitura russell iana293 da questão do sujeito 

em Leibniz:  

Desde que nada há de real senão as mônadas, o corpo é a 
aparência de uma coleção inf in i ta de mônadas. As mônadas 
d iferem na c lareza de suas percepções e, aquelas que têm 
percepções mais c laras são mais at ivas. Quando uma mudança 
em uma mônada expl ica um mudança em outras, d iz-se que a 
pr imeira é at iva e a segunda é pass iva.Assim, em meu corpo, 
esta mônada que eu própr io sou, tem percepções mais c laras que 
todas as outras e pode-se d izer que e la é dominante no corpo 
porque, em re lação às outras mônadas, e la é at iva enquanto as  
outras são pass ivas.   Não ex is te interação real,  mas sua 
aparência resul ta da harmonia pré-estabelecida. Ass im, a a lma é  
uma, o corpo é múlt ip lo e não há in teração entre e les. Mas, na 
medida em que a a lma tem percepções c laras, as razões daqui lo  
que acontece no corpo devem ser encontradas na a lma; e neste 
sent ido a a lma age sobre o corpo e domina-o. 

 

Pois, assim, o sujeito é decorrente dos predicados e é marco do real 

no mundo. Uma estrutura semelhante aparece em Aristóteles em seus 

Segundos Analíticos , mas é questão que extravasa os l indes deste 

trabalho.  

Vê-se que Leibniz apresenta uma força produtiva no sujeito de tal 

sorte que não ocorre simples recepção do real, mas sua produção como 

conseqüência da atividade da mônada.O ser humano é centro da atividade 

e o mundo é função de tal atividade: a subjetividade define a estrutura do 

real. No mundo completamente determinado de Leibniz, devido à bondade 

                                                 

292 -  LEIBNIZ, Georg W ilhelm. Die phi losophischen Schriften von G.W.Leibniz.  
Ber l in :  herausgegeben von C.J . Gerhardt ,  1890, p. 518-123:  “Sempre, ass im, o 
predicado ou conseqüente é inerente ao suje ito ou antecedente e neste fato res ide a 
natureza da verdade no universo.”   E nisso parece coincid ir  com a or ientação geral  do 
Órganon ar is toté l ico. 

293 -  RUSSELL, Bertrand Arthur.  A Filosof ia de Leibniz.  1968,  p. 140. 
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divina tudo só pode ocorrer da melhor forma para constituir o melhor dos 

mundos possíveis.  

Em Kant não há esse determinismo, seu sujeito tem relações com a 

realidade que necessitam ser explicadas. A f i losof ia crít ica irá voltar-se à 

f initude das possibi l idades humanas, pois, segundo bem aponta Renaut 294:  

No ponto em que a le i tura heidegger iana só vê a expl icação e a 
consol idação do que surgira com Descar tes , ser ia necessár io 
perceber uma mutação radical que,  na h istór ia do suje i to ,  conduz 
do suje ito  ao indivíduo,  a ponto de ser  tentador  pensar que, a 
par t ir  de Leibniz,  se tratou menos de uma histór ia da 
subjet iv idade do que de uma his tór ia  da indiv idual idade. 

 

E, de fato, na Modernidade, o homem burguês pensa cada vez mais 

em si como fonte de suas representações, como fundamento de suas 

ações, e o próprio direito moderno, visto como natural, será um direito 

subjetivo, e por decorrência da autonomia foi o homem f im em si mesmo 

no ordenamento jurídico.  

Contudo, se assim é para a constituição da moralidade burguesa e 

da autonomia que a caracteriza - é, sobretudo, pela hipostasiação de uma 

legalidade plena que o capital ismo, em seu desenvolvimento ulterior, dará 

ao sujeito seu sentido e sua autonomia.  

A dialét ica do senhor e do escravo, que Hegel resolve pelo cidadão, 

adquire contornos mais al ienantes. O sujeito acredita-se liberado de seus 

problemas excruciantes e encontra-se ainda mais dominado: a legalidade 

e a sua expressão, as normas, compõem um tempo em que ser é ser 

subordinado.   

Se Gerd Bornheim295 tem razão de que a contraposição entre sujeito 

e norma seja o ponto de part ida do tema, e certamente a tem porque a 

                                                 

294 RENAUT, Ala in. A era do indivíduo:  contributo para uma história da 
subjet ividade.  Trad.  Maria João Bata lha Reis,  Lisboa: Piaget,  2000,  p.41. 

 

295 -  BORNHEIM, Gerd.  O Sujeito e a Norma  in Ética, Companhia das Letras , São 
Paulo,  6ª edição,  1992. p.  247. 
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norma traz a presença da alteridade e contribui para a auto-definição de 

quem a percebe, contudo, aqui não se trata da oposição entre o singular e 

o universal,  mas da oposição entre a totalidade e o inf inito.  

O sujeito socorrido pelas luzes da Razão, no modelo da 

Modernidade, compõe para si, na imediaticidade de sua consciência, uma 

totalidade a partir da qual se volta à inf initude do Outro, mesmo quando o 

perde ao inf irmar a intersubjet ividade, caso da fenomenologia husserl iana, 

por exemplo – muito embora af irme que o mundo-da-vida (Lebenswelt) 

seja o solo natural da intersubjetividade – termina por estabelecer um 

método solipsista por via da variação eidética.   

Há um processo dialét ico que permite ao habitante da cidade, o 

indivíduo por excelência no dizer de Horkheimer296, da oposição de sua 

consciência individual àquela coletiva, tomar consciência de si apenas em 

relação a Outro, de tal sorte que alcance a pedra de toque da 

individualidade, a substância que permite sua constituição: a propriedade.  

Na pós-Modernidade, momento do trânsito da sociedade do 

Spätkapital ismus  para a contemporânea sociedade do conhecimento, 

torna-se, o sujeito, dispensável e é substituído por si mesmo, mas como o 

intercambiável foco de relações sociais.  

Essa agônica visão, de raiz frankfurtiana, tem contraponto de outras 

suas contemporâneas e ainda posteriores. A pesquisa se volta nessa 

primeira pós-modernidade, de f inal de século XX, para o espaço do 

cotidiano e a fragmentação da vida social e individual; para a produção de 

novas formas de linguagem em decorrência do ciberespaço e das 

desigualdades sociais geradoras de novos núcleos de signif icação; a inter 

e a transdiscipl inaridade297 se impõem como necessidades metodológicas 

                                                 

296  -  HORKHEIMER, Max. L’eclisse della ragione. Tor ino: Einaudi,  1969,  p. 115. 

297 -  Subjaz aqui ,  para evitar  as evas ivas posições de MORIN, Edgar .  Ciência com 
Consciência.  L isboa:  Europa-Amér ica, 1982, apenas o problema de se conceber os  
enunc iados c ientí f icos  como par tes  de um conhec imento unif icado que as transcende.  
A complex if icação do pensamento supõe, sobretudo, o conf l i to ,  a  poss ib i l idade de se 
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para a compreensão desse efervescente universo comunicativo posto pela 

rede telemática. 

Outras linhas de pensamento, como o existencial ismo e as 

tentativas francesas de solver o problema da intersubjetividade da 

f i losof ia husserliana, em particular Sartre e Foucault, trouxeram outra luz 

e concepção de sujeito.  

Esse últ imo298 introduziu importante corte epistemológico ao 

deslocar, nos rumos preconizados por Saussure e Lévi-Strauss, do 

homem (embora af irme que o sujeito seja o tema central de suas 

pesquisas299) para o discurso a análise da sociedade e, essa marca – 

embora muitos não vejam em seu pensamento os sinais da pós-

modernidade – estará presente em várias das mais relevantes tentativas 

de constituir um novo signif icado para o conceito de sujeito, a part ir da 

‘genealogia’: 

 

uma forma de h istór ia que re lata a const i tu ição dos 
acontec imentos, dos d iscursos, do campo de inf luênc ia dos 
objetos etc . ,  sem ter  que se refer ir  a um sujei to,  tanto um suje i to  
transcendental em re lação ao campo dos acontecimentos quanto 
um sujei to que persegue sua ident idade vazia ao longo da 
h istór ia .300 

 

E se, como Lacan e Deleuze, contribuiu para os primeiros atos de 

desconstrução do conceito de sujeito, como esses sugeriu condições para 

                                                                                                                                                     

deixar em aber to as  af irmat ivas das d iferentes conjec turas sobre o mundo à sua 
própr ia e constante superação pela d ialogia e pela d ia lét ica. 

298 -  Em par t icu lar ,  FOUCAULT, Michel .  As palavras e as coisas, 5a, ed. ,  t rad. Salma 
Tanus Muchai l ,  São Paulo:  Mar t ins Fontes, 1990 e L’Archéologie du Savoir ,  Par is:  
Gal l imard,  1969.  

299 -  FOUCAULT, Michel.  Pourquoi étudier le pouvoir:  la quest ion du sujet ,  in  
DREYFUS, H. & RABINOW , P –  Michel Foucault ,  .  Un parcours philosophique, p. 
297-308, trad. Fabbianne Durant-Bogaert ,  Par is:  Gal l imard, 1984.  

300  -  FOUCAULT, Michel .  Power ,  Truth ,  Strategy ,  ed, Meaghan Morr is  & Paul Patton,  
Sydney,  Austra l ia :  Fera l,  1979, p.  35.  
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tentativas cada vez mais insistentes, em nosso tempo, para a 

reconstrução de tal conceito. Para se compreender a estratégia que 

sugere para esse desiderato basta ver como Márcio Alves Fonseca 301 

sintet iza o projeto foucaultiano: 

A meu ver ,  em seu estudo sobre o suje ito,  Foucaul t  
justapõe, no decorrer de suas obras, os processo de objet ivação 
e os processos de subjet ivação do indivíduo, ass im como os 
mecanismos e as  es tratégias que compõem esses processos,  
que, em seu conjunto, podem expl icar a const i tu ição do suje i to .  
<. . .> Pode-se, então d izer que o termo ‘suje i to ’  serv ir ia para 
des ignar o ind ivíduo preso a uma ident idade que reconhece como 
sua, assim const i tu ído a part ir  dos processos de subjet ivação.  
Esses processos, justapostos aos processos de objet ivação,  
expl ic i tam por completo a ident idade do indivíduo moderno:  
objeto dóc i l-e-út i l  e su jei to.  

 

E conclui:  

para Foucaul t ,  o problema da const i tu ição do suje i to representa a 
cons ideração dos processos que no presente real izam essa 
const i tu ição, e representa também a necessidade de pensar em 
formas de const i tu ição de s i que se dêem num domínio em que, 
por  meio de uma ét ica pessoal ,  se e labore, não um suje i to,  mas 
um suje ito  moral.  

 

Pode-se notar que essa noção de sujeito se forma pela atividade do 

indivíduo l igado a processos sociais disciplinares e tendo em conta 

valores que são produzidos no interior da sociedade, talvez pelos próprios 

aparatos coativos que mascaram as relações sociais. Mas, certamente, há 

a busca pela instauração de um sujeito e este, como se disse, constitui o 

verdadeiro cerne das pesquisas de Foucault que abriga a rejeição do 

sujeito cognoscente autônomo que alcança o mundo como objeto 

acessível ao conhecimento humano e admissão de que o conhecimento 

está entretecido no mundo e que comparticipa das lutas e conflitos pelo 

poder que constituem nosso mundo, vez que ligado a formações 

                                                 

301 -  ALVES FONSECA, Márc io. Michel Foucault  e a Consti tuição do Sujeito ,  São 
Paulo:  EDUC, 2003.  p.  25-26 e p.  146. 
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discursivas produzidas pelas instituições e práticas sociais e que formam 

nossa realidade. 

 

3.9. O afã desconstrutivista.  

A fragmentação das identidades302 que serviram de estabil ização 

para o mundo social acarreta a fragmentação do sujeito moderno e 

representa, de fato, o deslocamento de estruturas e processos centrais da 

sociedade contemporânea e a mudança dos quadros de referência que 

permitiam uma ancoragem estável, do sujeito, no mundo social.  

Conceitos estabil izados como: classe, gênero, sexualidade, etnia, 

raça e nacionalidade têm sido postos à prova e facultaram redução da 

estabil idade da integração dos sujeitos, na chamada descentração do 

sujeito tanto de si mesmo, quanto de sua posição na sociedade e, enf im, 

das concepções i luministas e essencialistas de identidade.  

O Iluminismo construiu um indivíduo de fato uno em decorrência da 

Razão e que permanecia essencialmente o mesmo: a constatação de que 

esse sujeito não era autônomo e auto-suf iciente, embora os reclamos de 

Kant, mas que se estruturava na relação com o Outro, que além de dar-

lhe signif icado, facil itava-lhe o acesso aos valores, sentidos e símbolos, 

levou a essa concepção interativa da formação da identidade pela at iva 

relação com a sociedade.  

O sujeito mantém um núcleo interior, o "eu real", construído e 

atualizado numa dialogia permanente com estruturas culturais "exteriores" 

e as identidades existentes em tais estruturas: a identidade liga o sujeito 

à estrutura, dando estabil idade e previsibi l idade a ambos. Entretanto, em 

                                                 

302  -  HALL, Stuar t  -  A ident idade cultural na pós-modernidade, 6a. ed. ,  t rad. Tomaz 
Tadeu da Si lva e Guacira Lopes Louro, Rio de Janeiro: DP&A, 2001 se refere vár ias  
vezes ao problema e não o desenvolve, Habermas também o faz,  mas como constata 
W HITE, Stephen: “ In fel izmente, Habermas não faz nada mais do que esboçar  
abstratamente o problema da consc iênc ia f ragmentada como um fenômeno do 
capi ta l ismo avançado.  Inúmeras questões importantes surgem a par t ir  desse esboço, 
as quais  não são t ratadas por  e le muito sat is fator iamente.”  (1995:115)   
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decorrência de mudanças estruturais, vez que as funcionais não foram 

suficientes para manter a homeostase dessa sociedade em mudança, o 

sujeito que parecia possuir uma identidade estável fragmenta-se em 

várias identidades, por vezes não-resolvidas entre si ou até mesmo 

contraditórias.  

O processo de instabil ização dessa identidade interior acoplada às 

mudanças de estrutura produz o sujeito pós-moderno destituído de 

identidade f ixa, essencial ou permanente e que assume identidades 

diferentes em momentos diversos, sem necessidade de qualquer 

coerência.  

O aparente sujeito contínuo (uno) torna-se uma quase-continuidade 

mercê de improvisados relatos mantidos unitários para que se possa 

desenvolver uma história pessoal (biograf ia).   A baixa estabil idade das 

expectativas e o movimento globalizante do neoliberalismo associado à 

sua ef icácia na redução da capacidade de mobilização dos subsistemas 

sociais parecem levar à evidência o sentimento da transiência de projetos 

e de dissolução da identidade.  

A ênfase nos direitos e garantias individuais aponta para a efetiva 

estratégia abscondida nos processos neoliberais: focalizar a atenção no 

‘sujeito’ proprietário de direitos e laborar na perspectiva de um 

intercambiável foco de funções (que não devem ser descumpridas para 

efeito da homeostase sistêmica) e de estruturas que poderiam ser 

alteradas para que tudo permaneça tal qual. 

Supor que o sistema seja comunicacional e a comunicação um dado 

(sendo na verdade, sempre, um construído) facil ita os acoplamentos 

sistêmicos e remete o sujeito para a exterioridade do sistema. Por outra 

parte, supor um mundo da vida (Lebenswelt) que lhe dê referências e 

processos, no dizer de White303: 

                                                 

303 W HITE.  Stephen K. Razão.  Just iça e Modernidade – A obra recente de Jürgen 
Habermas.   t rad. Márc io Pugl ies i.   São Paulo:  Ícone.  1995, p.97.  
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De certo modo, Habermas entende sua tentativa de l igar uma ação 
ou perspectiva do mundo da vida com uma perspectiva de sistemas como 
acompanhando a análise de Marx. Este últ imo com sua metáfora de base 
e superestrutura, também esteve lutando com o problema de como 
compreender a interconexão entre os processos de reprodução material e 
simbólica . 

 

E prossegue: 

A noção de ‘mundo da v ida’  [Lebenswelt ]  tem de ser introduzida 
para l igar a teor ia da ação mais convenientemente aos processos 
de rac ional ização. Is to s ignif ica compreender não apenas como 
ações part icu lares  poder iam ser ju lgadas como rac ionais ,  mas 
como o potenc ia l de rac ional idade tornado d isponível na cul tura 
moderna é ‘al imentado nas ações par t icu lares ’,  tornando assim 
possível  ‘uma conduta de v ida rac ional ’  em geral.  
Habermas percebe que o processo de chegar a um entendimento 
em situações específ icas tem de acontecer  contra o ‘hor izonte de 
um mundo da v ida’ const i tu ído por ‘convicções de fundo.. .mais ou 
menos difusas, não problemát icas ’ .  Do ponto de v ista da ação 
or ientada por compreensão, o mundo da v ida ‘armazena o  
trabalho interpretat ivo de gerações precedentes ’ e func iona 
ass im como um ‘contrapeso conservador para o r isco de 
desacordo que aparece com todo processo real  de a lcançar uma 
compreensão. . . ’ .  As coisas que se tornam problemáticas numa 
seqüênc ia de ação comunicat iva devem, assim, ser v is tas  como 
aspectos par t icu lares que são temporar iamente suspensos de um 
hor izonte par t i lhado, não-problemát ico, def in indo qual é o caso, o 
que dever ia ser fei to e como expressões e obras de arte 
autênt icas prec isam ser aval iadas. 

 

Ora, agir assim consiste em investigar num só recipiente dois 

produtos miscíveis: em alguns aspectos – a análise sairá empobrecida, 

quando não falseada. Por esse motivo, neste trabalho, sem negar a 

necessidade de uma atmosfera semântico-pragmática comum (em certa 

medida), estar-se-á interessado na disjunção das esferas da cultura e da 

civil ização a f im de produzir um quadro referencial mais adequado à 

análise e sem qualquer artif ic ial ismo de uma cama de Procusto: as 

devidas dimensões serão referenciadas e respeitadas.  

A Modernidade excluiu modos de vida e tipos tradicionais de ordem 

social introduzindo novas formas de relação: as transformações desse 

período são mais profundas do que a maioria das mudanças 

características dos períodos anteriores. Os centros de poder foram 
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descentrados e realocados sem manter nenhuma regra ou princípio 

prévios: a expansão e estabil ização burguesas, com a introdução de um 

sujeito racional com vistas a f ins, não impediram divisões e antagonismos 

sociais causadores de uma variedade de identidades - para os sujeitos, 

pois as sociedades, se de fato independem de atores sociais isolados, 

podem por mobilização de esses atores obter articulações parciais e, 

estas, não são suf icientes para fechar a estrutura da identidade que 

permanece aberta.  

Essa tensão, sob o ponto de vista de Laclau304, se impossibil ita a 

existência da sociedade, viabi l iza a da História.  As identidades estáveis 

do passado restam desarticuladas, mas há possibil idade de novas 

articulações e a criação de novas identidades, de novos sujeitos e o que 

designa por "recomposição da estrutura mercê de pontos nodais 

particulares de articulação .305". 

Ruptura, deslocamento, descontinuidade, fragmentação, 

desconstituição do sujeito parecem os elementos mais permanentes da 

análise das característ icas da pós-modernidade. A art iculação, quando 

invocada, se refere, via de regra, a aspectos parciais da sociedade e da 

vida: identidades rivais e capazes de produzir deslocamento fragmentam 

as aspecções polít icas do mundo moderno e, vez que a identidade muda 

segundo o sujeito é interpelado ou representado, a identif icação pode ser 

obtida ou perdida: decorre da polít ica.  

Essa polít ica, a ideologia dominante, é a neoliberal – que se 

apresenta como a pacif icadora dos conflitos e produtora do f im da 

História: centra sua força na mercadoria e, por segmentação, espera que 

o homem se adapte à única coisa tornada real, a mercancia.  

                                                 

304  -  LACLAU, Ernesto.   New Reflect ions on the Revolut ion of Our Time ,  in :  New 
Ref lect ions on the Revolut ion of  Our Time ,  London/New York : Verso, 1990.    

305 -  op. c i t . ,  p.  40. 



230 

 

O homem idealizado pelo I luminismo e ressaltado na construção 

kantiana do homem-moral submetido ao imperativo categórico da razão 

prática, capaz de lidar com símbolos para aproximar-se do noumenal foi 

substituído, depois de um século, pelo homem atormentado pelo mal estar 

na civil ização, aquele neurót ico freudiano capaz de sublimar seus 

inst intos primais e construir uma nova sociedade e agora, depois de 

Lacan, Derrida, Blanchot, Deleuze e outros – que homem subsiste?  Num 

trânsito de pouco mais de 200 anos viu-se destruída uma elaborada 

construção de identidade: o sujeito da modernidade. Mas, por quê? Por 

razões de estrutura do capital ismo e sua necessidade de crescente 

expansão para permanecer dominante. 

O neoliberalismo precisa estabelecer um referencial supra-social de 

trocas e suprime o simbólico enfeixando nas trocas o signif icado do 

mundo – os homens não necessitam mais de transcendência: sua vida 

encontra signif icado na recompensa civil izada, na produção e circulação 

de mercadorias.  Tudo, no passo subseqüente dessa redução simbólica, 

f icará ainda melhor com a sistemática produção de novidade. O novo será 

a mercadoria com acessórios – mesmo que dispensáveis. Encontrada a 

novidade e obtida – necessita-se de outra, num ciclo interminável do 

provisório.  

As mercadorias e os homens (simples centros de funções (que 

escondem o agir humano)) são intercambiáveis pelo seu restrito valor de 

mercado – a função simbólica (e segundo Cassirer, o homem é um animal 

simbólico306) foi profundamente afetada: a própria condição humana foi 

alterada. O humano vincula-se à adaptação ao f luxo mutável de interesses 

dos centros de produção, f inanciamento e circulação da mercadoria. Estar 
                                                 

306 -  Li tera lmente  animal symbol icum e símbolo, como as expressões re levantes de  
nossa l inguagem, é termo pol issêmico e serve para indicar as re lações de 
intermediação entre suje i to e ‘real idade’,mesmo porquê para Cassirer ,  o homem não 
mais pode ver  a real idade face a face, es tá sempre em colóquio cons igo  
mesmo,cercado por formas l ingüíst icas, mít icas, ar t ís t icas e re l ig iosas – a tudo tem 
acesso por essa mediação ar t i f ic ial . 
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empregado é ter acesso às benesses da Civi l ização: o consumo pelo 

consumo até consumir-se a esperança de novidade. 

Como qualquer esforço total itário, o novo capital, o neoliberal ismo, 

procura um homem novo e começa por aniquilar o sujeito, não apenas 

pela educação e violência simbólica (como temia Bourdieu) ou pela 

simples coerção (embora os sistema de direito estejam altamente 

adaptados a essa possibil idade) – mas pela redução da realidade à 

mercadoria.  

A violência simbólica dessa imposição raia ao absurdo: quando o 

sujeito dispõe de mercadorias ou da capacidade de adquiri- las – encontra 

respeito e inserção social. Reduzir-se a satél ite da capacidade de 

consumir é capitis diminutio maxima  – nessa nova ordem mundial. O 

objeto, a mercadoria, adquir iu status de sujeito e este se reservou a 

identif icar-se com ela. Tornou-se, como ela, aberto a todos os 

acoplamentos, maquinizou-se esquizoidemente, dementou-se como novo 

sujeito/mercancia. Apenas sua capacidade de pagamento e de compra são 

seus méritos, cadastros são construídos para controlar e divulgar o 

inadimplemento de obrigações: pois comprar e ter crédito são o sangue e 

o objeto do homem neoliberal izado.  

Morreram os sujeitos idealizados do I luminismo e do kantismo, mas 

também o materializado do marxismo. Num paroxismo destruidor – o 

capital l ibertou-se da necessidade do esforço mão-de-obra intensivo com 

o advento da robótica: o trabalho repetit ivo torna-se – progressivamente – 

desnecessário e, assim, também, o operário não-criativo.  

A sociedade do conhecimento investe em atividades de alto valor 

agregado e voltadas à produção de novidade; o desfalecente capital ismo 

tardio307 que insistia na especulação f inanceira de ampla e profunda 

                                                 

307 -  Também chamado capi ta l ismo pós- industr ial  que se caracter iza, sobretudo, por  
mudanças na tecnologia (contrapar t ida c iv i l izac ional da técnica) ;  na estrutura 
organizac ional  (que incorpora es tratégias de cooptação e incorporação do operar iado 
aos objet ivos patronais) ;  na produção, no âmbito da cul tura, dos desejos e prazeres. 
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conseqüência nos mercados, basta ver suas crises episódicas, se volta ao 

investimento na propriedade imaterial e grande parte dos recursos 

mundiais se concentra em marcas, patentes e no simbólico associado à 

mercadoria.  

O animal simbólico que se nutria de compatibi l ização de 

transcendências agora se refestela na posse de objetos de consumo 

conspícuo - eis a grande migração do simbólico: do transcendente para a 

mercadoria. E, no passado, os grandes escândalos decorrentes da 

especulação com papéis, em que as marcas pareciam garantias de valor 

na especulação bursátil, substituem-se agora na especulação com o 

imaterial e encontra guarida nos sistemas de proteção dos direitos 

particulares.  

Esse novo abantesma totalitário nutre-se da sujeição dos corpos – 

decorrente de todo o processo civil izatório – mas visa produzir um novo 

homem - fragmentado enquanto sujeito, mas acoplável a todos os f luxos 

de mercadoria e deles dependente.  

O modo ocidental de pensar, como bem o mostrou Derrida em sua 

investida contra o logocentrismo, destrói as diferenças pela intervenção 

da identidade do conceito. Isto é, sua resposta à kantiana questão sobre 

o fundamento possível para a uti l ização da razão remete ao texto e, esse, 

tem vários registros e não representa o mundo – remete a possibil idades 

hermenêuticas, isto é, a compreensões decorrentes de um processo 

contínuo de conversação com esse texto.  

A escrita não tem o imediatismo da fala que leva ao logocentrismo e 

ao mito da presença: a existência de uma subjetividade inf initamente 

criativa ou de um eu presente a si e completamente conhecido por si 

mesmo e fundamento últ imo de nossos sistemas de pensamento e 

linguagem.  
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Para Derrida isso não acontece: os signif icados das palavras308 

def luem de suas relações com o contexto imediato em que aparecem, sua 

localização textual, e não necessariamente de conexão com signif icados 

mentais, isto é, a l inguagem seria auto-referencial e o signif icado mudaria 

ao longo do tempo e dos contextos. Haveria similaridade entre o 

signif icado e a consciência, por força do f luxo de palavras, isto é, por 

serem ambos dependentes da linguagem.  

Havendo tal relação entre atividade mental e l inguagem, a differance  

(diferença/postergação), ou seja, interação entre a diferenciação passiva 

e a postergação at iva, leva a uma crít ica radical do conceito de eu como 

entidade à parte de seu contexto: inexiste eu que seja anterior à atividade 

lingüística ou que esteja em sua base.   

Aquilo que se vivencia no presente resulta de complexa trama de 

signif icados em constante transformação e é por meio da linguagem e dos 

conceitos que são aceitos como signif icado objetivo o f luxo de 

experiências, por si completamente variável. Assim, por exemplo, ao 

contemplar a rosa na janela pode-se pensar numa canção popular; num 

presente; nos acúleos, em guerra antiga ou no livro de Saint-Èxupery – a 

variação seria inf inita. Não há um fora do texto, pois a ausência de um 

signif icado transcendental amplia inf initamente o domínio e o jogo das 

signif icações. O texto sempre proporciona outras vinculações, correlações 

e contextos e o jogo do mundo f lui dessas possibil idades. 

Depois dessa contundente análise que indica a impossibi l idade da 

leitura correta e introduz a variabil idade inf inita, o eu não encontra mais 

uma definição unitária, pois é, também, texto.  

                                                 

308 -  Não se pode deixar de lembrar a síntese de que são capazes os poetas: “Palavras  
são sombras/ sombras tornam-se palavras//  palavras são jogos/ jogos tornam-se 
palavras/ /  sombras são palavras/ palavras tornam-se jogos//  palavras são sombras/  
jogos tornam-se palavras//  palavras são jogos/ sombras tornam-se palavras.”  
(GOMRINGER, Eugen. Constelação in CAMPOS, Haroldo de.  A Arte no Horizonte 
do Provável  e outros ensaios.  3ª.  Ed.,  São Paulo:  Perspect iva,  1975, p. 160. 
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No mundo prát ico, apartado dessas considerações, a economia 

dominante se impõe às demais e as afasta da possibil idade de dar a 

conhecer pelos produtos elevando o preço da comunicação de massa 

(marketing, merchandising, propaganda, publicidade – entre outros 

acessos ao consumidor desejado).  

Ao custo do exílio do corpo309, do inconsciente e das atividades 

lúdicas produziu-se o Logos, a Razão, a Ciência e a Lei.  Esses 

‘universais’ escritos em maiúsculas dão expectat ivas de durabil idade, 

extensão, solidez, segurança – os que foram exi lados e reprimidos 

introduzem o variável, o contingente e o descentramento.   

O sonho narcísico povoado de consumo e hedonismo perfaz o 

núcleo desse ente vago e a serviço do sistema que o modelo do 

neoliberal ismo induziu. Esse novo ser adquire conhecimento para tornar-

se mostruário da mesmice; embeleza-se para exibir seu corpo e deflagrar 

o desejo pré-programado: a auto-ajuda desfaz a pressão do vazio interno 

e programa para o desempenho de atividade úti l ao sistema.  

Os centros de produção, inclusive de saber, pautam-se por medidas 

qualitat ivas e i lusórias que transformam a atividade auto-referente do 

sistema a condição de permanência nos quadros produtivos. A exclusão 

dos desviantes é impiedosa e praticada por seus ’colegas’: escreva ou 

desapareça; publique ou desista de pensar – são motes presentes na 

contemporaneidade.  

                                                 

309 -  Lembra-se a pos ição sustentada por José Leon Crochik  em seu Prefác io a 
RAMOS, Conrado. A dominação do corpo no mundo administrado.  São Paulo:  
Escuta/FAPESP, 2004: “O corpo, sede das paixões, mas também da dor,  é anal isado 
no mundo adminis trado. As paixões são sacr i f icadas, dando lugar às sat is fações 
repress ivas.  A tor tura à qual o corpo é submet ido pelas academias, pelas d ietas, para  
manter  as taxas de t r igl icér ides, coles tero l ,  d iabetes em ordem, conforme a ordem 
médica, dest ina-se à saúde,  à manutenção da v ida. As paixões desencantadas pela 
própr ia ps icanál ise não se v inculam mais a objetos específ icos e, ass im, deixam de 
ser paixões; as pulsões que as di rec ionam para a lvos específ icos tornam-se 
compulsão: ao t rabalho, ao sexo, ao exerc íc io f ís ico. A v ida se torna regulamentada,  
meio para a reprodução da dominação soc ia l.  A sat is fação se assoc ia à repet ição, ao 
êx ito da manutenção do sempre igual .  A sensibi l idade se esvai no corpo endurecido.”  ,  
p.  12. 
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Nesta época do folhetim, como já apontava Hesse em seu O jogo 

das contas de vidro , não importa o tema – faz-se necessário publicar. O 

sujeito se constrói – enquanto teórico – pela aceitação de seus art igos 

pelos seus ‘colegas’; pelos orientandos que ‘forma’; pelas bancas de que 

‘part icipa’. Esse é o território da mediocridade que se protege e se 

alavanca: os trabalhos efetivamente originais, em geral, aguardam 

pacientemente pela sua ‘descoberta’ – pois são proscritos.  

O tema é relevante quando o sistema acadêmico o elege como tal - 

e o f inanciamento da pesquisa só estará disponível nos casos em que se 

alinhe com o foco escolhido pela instituição a que está vinculado. Esse 

fenômeno é onipresente na contemporaneidade.  Mesmo na mais 

avançada fronteira do saber paira – invisível – o espectro da redução do 

sujeito (enquanto ator de seus atos) a foco de relações e funções que, 

insiste-se, escondem sob si o agir humano: só os homens estabelecem 

relações (mesmo que por via de sistemas intel igentes) e só os homens 

programam e exercem funções.  

E se disserem que essas são crenças, cabe lembrar que essas são 

máximas que ditam o comportamento daquele que as sustenta. O foco 

repousa não sobre a contemplação ou representação, mas sobre a ação.  

Tentando escapar dessa sistemática e introduzir novos horizontes, 

Deleuze310 buscou novos ‘arquétipos’ para a real idade e sofreu a 

conseqüência natural de ser posto à margem, de ver seu trabalho 

banalizado e considerado, por alguns311, como sem fundamento ou 

incorreto.  Por outra vertente, Foucault312 af irma: “É preciso que fale de 

                                                 

310 -  Em part icu lar ,  empregam-se como fontes: DELEUZE, Gi l les. Différence et  
répét it ion,  Par is :  PUF, 1968; Logique du Sens ,  Par is:  Minui t ,  1969 e SOUZA DIAS. 
Lógica do Acontecimento – Deleuze e a Fi losofia ,  Porto:  Af rontamento, 1995.   

311 -  Veja-se dura cr í t ica presente em SOKAL Alan & BRICMONT, Jean. Impostures 
intellectuel les des  Philosophes (Post - )  Modernes ,  Par is :  Odi le  Jacob, 1997.   

312 -  FOUCAULT, Michel.  Nietzsche, Freud e Marx – Theatrum Phi losof icum ,  4ª .  ed. ,  
t rad.  Jorge L ima Barreto, São Paulo:  Pr inc íp io,  1987.  
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dois l ivros que considero grandes entre os maiores: ‘Diferença e 

Repetição’  e ‘Lógica do Sentido ’.  Tão grandes que, sem dúvida é difícil  

falar deles e muito poucos o fizeram. ”  

E, de fato, nessas obras há percepções relevantes, em particular os 

conceitos de acontecimento e de virtual que permitem a introdução da 

diferença/diferimento da determinação, conforme serão empregados nesta 

conjectura.  

Deleuze e Guattari313 intentam construir uma teoria das 

multipl icidades por si mesmas, vez que são a própria realidade, buscando 

localizar o ponto em que o múltiplo passa ao estado de substantivo, sem 

que se suponha nenhuma totalidade, unidade ou sujeito.  Ao contrário, as 

unif icações e totalizações são processos que surgem nas 

multipl icidades314, tudo é multipl icidade. A rigor, se a f i losof ia é elaborar 

conceitos, não menos é a teoria dos tipos de multiplicidades, dos t ipos de 

relações que o múltiplo estabelece em si e por si e necessitaria voltar-se 

ao complexo, ao domínio do virtual e produzir um saber sobre o mundo 

mediante conceitos próprios.  

A natureza nesse contexto seria a multiplicidade de multiplicidades 

e, no sentido bergsoniano, o plano de imanência, o que remete ao núcleo 

de sua especulação sobre o sujeito, mais precisamente, sobre o 

afastamento da subjetividade.  

Em seu - Lógica do Sentido315 assim expõe: 

As s ingular idades são os verdadeiros acontec imentos 
transcendentais :  o que Fer l inghet t i  chama de ‘a quar ta pessoa do 
s ingular ’ .  Longe de serem indiv iduais  ou pessoais,  as  

                                                 

313 -  DELEUZE, Gi l les e Fél ix  GUATTARI. Mil Platôs :  capital ismo e esquizofrenia ,  
t rad.  Aurél io Guerra Neto e Célia  Pinto Costa,  Rio de Janeiro:  34, 1995,  vo l .  1,  p.8 

314 -  Af irmat iva esta que permite conc lui r  que a lógica dedut iva sempre dependerá das 
construções da lógica indut iva, como já bem o indicou, embora pouco compreendido,  
David Hume em seu A  Treatise of Human Nature . 

315 -  DELEUZE Gi l les . Lógica do Sent ido ,  t rad. Luiz Roberto Sal inas For tes, São 
Paulo:  Perspect iva/EDUSP, 1974, p.  105-106.  
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singular idades pres idem à gênese dos indivíduos e das pessoas:  
e las se repar tem em um ‘potenc ia l ’  que não compor ta por s i  
mesmo nem Ego (Moi)  ind iv idual;  nem Eu (Je) pessoal ,  mas que 
os produz atual izando-se, efetuando-se,  as f iguras desta  
atual ização não se parecendo em nada ao potenc ia l efetuado. E 
somente uma teor ia dos pontos s ingulares que se acha apta a 
u ltrapassar a s íntese da pessoa e a anál ise do indivíduo ta is  
como elas são (ou se fazem) na consciênc ia.  Não podemos 
acei tar  a a lternat iva que compromete in te iramente ao mesmo 
tempo a ps icologia, a cosmologia e a teologia: ou s ingular idades 
já tomadas em indivíduos e pessoas ou o abismo indiferenc iado.”  

 

Mas um trânsito mais extenso se faz exigível e Foucault316, por 

decorrência de análise com foco análogo ao de Deleuze, af irma que, em 

certa medida, poderão ser f iguras históricas determinadas em decorrência 

de certo modo de problematização definidor de objetos, regras de ação, 

modos de relação intrapessoal: todo o sabido, as formas de poder 

exercidas e a experiência pessoal. 

Assim, a colocação do problema conduzir ia às condições de 

contorno para a elaboração do que designou como ‘ontologia cri t ica de 

nós mesmos’ e correspondendo a ‘uma at itude, um ethos, uma vida 

fi losófica em que a crít ica do que somos é – contemporaneamente – 

análise histórica dos limites em que nos situamos e prova de sua 

ultrapassagem possível
317’ .   

E, a razão, a Razão da Aufklärung  na interpretação de Kant, sob o 

ponto de vista de Foucault, viabi l iza a possibil idade de superar o 

despotismo racional com o concurso da livre razão, i.e.,  desde o momento 

em que os sujeitos apliquem sua razão sem submissão a qualquer 

autoridade e para isso, a Crít ica é necessária a f im de alocar os l imites de 

uso da razão, isto é, in verbis: ‘a Aufklärung  é a idade da crít ica. E esta, 

                                                 

316  -  FOUCAULT Michel.  Dits et Écrits,  vol .  IV,  Paris :  Gal l imard, 1994, p.  577. 

317 -  op.c it . ,  p .  577. 
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tem, nas lutas de emancipação, o papel de ‘buscar lançar longe e o mais 

amplamente possível o indefinido trabalho da l iberdade
318’ .   

O liberalismo econômico-burguês do século XVIII, frio e objetivo no 

dizer de Hannah Arendt, tenso e voltado a f ins desemboca num novo 

individualismo voltado ao consumo e aprobativo, sentindo-se merecedor 

das benesses da civi l ização, um f i lho dileto da sociedade pós-industrial – 

a quem reverencia e maltrata. Reverencia ao cumprir seu papel de 

consumidor ótimo e maltrata por não reservar parcela de poupança apta a 

fazer o sistema funcionar.  

A ditadura da novidade conforma o pensamento e banaliza a vida 

tornando-a distante da possibi l idade de tornar-se corpo polít ico 

comunicável e dizível319: pois esse individualismo pós-moderno, no rumo 

ditado pelo neoliberal ismo, desmobil iza e despolit iza. Plena de prêmios 

civil izacionais (produtos, informações e serviços) a individualidade pós-

moderna desinteressa-se pelo público - reside no e concebe o mundo 

como esfera privada - tornando-se desencantada e indiferente na 

sociedade de rede mundial. Para suprir sua indolência consumista refere-

se, essa nova individualidade, a novos e antigos valores: dignidade 

humana320, pátr ia, democracia, ét ica – muito embora, com freqüência, 

apenas os nomeie e permaneça na apática, embora apressada, ânsia pelo 

novo.  

Maia321 elucida:  

                                                 

318 -  op. c i t .  p .  574. 

319 -  Confronte-se AGAMBEN, Giorg io. Homo Sacer – o poder soberano e a vida nua 
I ,  t rad. Henr ique Bur igo,  2ª.  re impressão,  Belo Hor izonte:  UFMG, 2007.  

320 -  Invocada,  inc lus ive,  no Ato Ins t i tuc ional  nº 5/68. 

321  -  CAVALCANTI MAIA Antonio. Deleuze leitor de Foucault :  elementos para uma 
crít ica da cultura contemporânea ,  in CAVALCANTI MAIA Antonio e CASTELO 
BRANCO, Guilherme (orgs.) .  Filosofia Pós-Metafísica,  2ª.  ed. ,  revista e ampl iada,  
Rio de Janeiro: Arquimedes,  2006, p. 51. 
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Quando Foucaul t  desenvolve, em suas pesquisas, um amálgama 
dos métodos e preocupações da tradição epis temológica 
f rancesa, de Bachelard e Cangui lhem, com o quest ionamento 
radical sobre a objet iv idade da razão posta em func ionamento  
nos d iscursos c ientí f icos inaugurada por Nietzsche, o a lvo a 
at ing ir  é a pos ição imper ia l ocupada pelo sujei to no paradigma da 
fenomenologia. Ass im, como ele indaga, ‘será que um suje i to  de 
t ipo fenomenológico,  t rans-h is tór ico é capaz de dar conta da 
h istor ic idade da razão?’ A inquest ionável h istor ic idade que 
submete o sujei to,  bem como o seu enredamento nas re lações 
soc ia is e determinações ps icológicas – constatação imposta 
pelos mestres da suspei ta,  Marx , Nietzsche e Freud – marcaram 
def in i t ivamente a geração de Foucaul t  e Deleuze,  contr ibu indo 
para a perda de todas as prerrogat ivas de domínio de s i própr io e 
do mundo que a metaf ís ica ,  de Descar tes a Husser l ,  at r ibuía ao 
suje i to .  

 

Desse sujeito moderno-industrial para o quase-contínuo indivíduo 

pós-moderno; do engajamento nas grandes causas pela redistr ibuição de 

renda e vida melhor para todos ao fragmentado e f lexível consumismo 

individualizado – há a presença de um processo permanente de alteração 

da conduta por via da alteração dos projetos: pela cultura se modif ica a 

civil idade. Novos horizontes permitem a constituição de novos padrões e 

conduta e convívio.  

O homem se desinteressa pelo Homem e cuida apenas de si, a 

história perde sentido e é substituída pela biograf ia: seduzido pelos mass 

media, troca bens, informações e serviços pelo poder. Foge de 

compromissos e deserta do social. Simula, num resquício de consciência 

social, participar de inst ituições votadas ao cot idiano: defesa de minorias,  

ações locais e outros móveis que não afetem o funcionamento geral do 

sistema.  

Isto é: o sistema dispõe de focos de at ividade (manobra 

diversionista) para que seu funcionamento global não seja perturbado. De 

fato, o novo súdito exige ef iciência na administração e oferta dos serviços 

públicos, em particular, just iça, segurança, saúde, transportes e 

educação. Afastou-se dos problemas de índole geral e voltou-se ao 

casuísmo do cot idiano, movimentos com foco, objetividade e participação 
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personalizada (feminismo, proteção de minorias etc.). O lazer dedicado à 

produção do corpo não chega aos requisitos de Agamben322: 

Ass im como não pode ser  s implesmente rest i tu ído à sua v ida 
natura l no o ikos, o corpo b iopol í t ico do Ocidente não pode ser  
nem ao menos superado no sent ido de outro corpo, um corpo 
técnico ou integra lmente polí t ico ou g lor ioso,  no qual uma diversa 
economia dos prazeres e das funções vi tais  resolva de uma vez 
por  todas o entrelaçamento de zoé e b ios quem parece def in ir  o  
dest ino polí t ico do Oc idente. 

 

mas, antes, busca apenas a submissão à estét ica preponderante nos 

meios de comunicação. E se há um apelo ao corpo – este não se 

relaciona com a reprodução que, de resto, deformaria esse corpo.  

O sujeito pós-moderno é sol itário em razão de seu próprio 

individualismo323 e, desse modo, concorre para a desmobilização 

pretendida pelo sistema. Acopla-se aos terminais de informação (rede, 

televisão, rádio etc.) e recebe mensagens individualizadas, construídas 

para parecerem individualizadas (mesmo o spam é configurado como 

diretamente dir igido ao receptor):  o culto ao ego esvazia o sujeito – num 

paradoxo comunicacional.   

O controle pode – para esses pacientes da informação – 

transmudar-se da autoridade pública e policial para o controle e 

direcionamento dos desejos. Se há a transformação da vida em 

espetáculo e o simulacro sucede ao real, a ponto de se dizer “Eu sou um 

simulacro de mim” como pretendia Baudri l lard, também se torna possível 

a construção de um novo paradigma segundo pensou Lévy324:   

                                                 

322 -  op. c i t ,  p .  193-194. 

323  -  Mesmo os d ire i tos  e garant ias const i tuc ionais são indiv iduais .  Quando colet ivos  
subordinam-se, de a lgum modo, em geral ind iretamente, a contro les governamentais  
como se ver i f ica no caso de ONGS, OSs e OSCIPS e seus registros em órgão do 
Min is tér io da Just iça. 

324 -  LÉVY, Pierre. A intel igência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço ,  
t rad.  Luiz Paulo Rouanet,  São Paulo: Loyola, 1998,  (p. 76).    
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Já somos capazes de responder aos temores concernentes à 
ausênc ia de pol í t ica a longo prazo e de cont inuidade em um 
regime de democracia em tempo real.  Observemos, para 
começar,  que são os governos efet ivos , ou seja, os  
representantes e le itos, que se subordinam ao tempo curto e 
entrecor tado da mídia. A ausência de v isão e de pol í t ica a longo 
prazo provém da combinação entre representação ( forma pol í t ica 
molar)  e te levisão (d ispos i t ivo de comunicação molar) .  O s istema 
é ta l que os representantes só v isam se reeleger,  e ut i l izam para 
isso a mídia, que os submete à sua instantaneidade,  à sua 
ausênc ia de memória e de projeto. A pol í t ica -  espetáculo 
personal iza vergonhosamente as questões,  fascina os c idadãos,  
atomiza-os, mass if ica-os, não lhes proporc iona inf luênc ia alguma 
sobre os assuntos da c idade. Deve-se d is t inguir  muito c laramente  
entre a democrac ia em tempo real ,  que poderá se desenvolver no 
c iberespaço, e a pol í t ica midiát ica, que se baseia no tr ip t íco 
infernal te levisão/pesquisas e le i tora is/e leições. A democracia em 
tempo real não tem nada a ver com a emissão de te levisão 
seguida do voto por  Mini tel .  Inscreve-se, pelo contrár io ,  na 
construção lenta, mas cont ínua de um debate colet ivo e 
interat ivo, no qual cada um pode contr ibu ir  e laborando questões,  
ref inando as pos ições,  emit indo e ponderando argumentos,  
tomando e aval iando dec isões. 

 

Os indivíduos participam desse show contínuo e reagem como 

átomos de um mol: com aparente liberdade, mas nos contornos 

sistêmicos. Esse novo paradigma é fórmula que serve aos interesses de 

desmobilização e isolamento: a participação à distância encobre os 

corpos e distorce as imagens.   

O isolamento, o solipsismo da contemporaneidade decorrente da 

ação das inst ituições de vigi lância destinadas a controlar e supervisionar 

a população via gerência e administração de sistemas de informação 

destinados a coordenar at ividades sociais – facil ita essa tarefa de 

violência simbólica e é aperfeiçoada pela aparente participação via web.  

Como bem observa Honneth325:  

 

                                                 

325 -  HONNETH, Axel .  La democracia como cooperación ref lexiva:  John Dewey y la 
teoría de la democracia del presente,  in Metapol ít ica,  t rad. Car los Emel Rendón e 
Sergio Muñoz,  vol .  5 /n.19, 3.  t r im.,  Méx ico:  Centro de Estúdios  de Polí t ica 
Comparada, 2001, p.  11-31. 
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<. . .>a part ic ipação de todos os c idadãos na formação das 
dec isões pol í t icas não deve ser  o s imples  meio pelo qual cada 
indivíduo pode assegurar para s i sua própr ia l iberdade pessoal ,  
mas, melhor,  deve expressar o fato de só no meio públ ico de uma 
interação l ivre de domínio, se pode conseguir  e proteger aquela 
l iberdade individual .  <. . .> não só na postura de Hannah Arendt ,  
mas também na de Jürgen Habermas – para nomear só dois dos 
mais importantes representantes do republ icanismo polí t ico de 
um lado e do procedimento democrát ico por outro -  a idé ia de 
formação democrát ica da vontade se or ig ina no pensamento 
segundo o qual ,  o ind ivíduo part icu lar  só pode alcançar sua 
l iberdade na esfera públ ica do acordo comunicat ivo. 

 

Quer-se avançar mais um pouco: apenas a mobilização social, isto 

é, o uso social dos esforços individuais, a part icipação polít ica no espaço 

público pode engendrar diferença e respostas novas a antigos e novos 

problemas sociais326. Se Adorno e Horkheimer têm razão ao conceber, ao 

tempo de seu Dialética do Esclarecimento , que no tempo da produção 

em massa, da indústria cultural sejam os indivíduos psicologicamente 

expropriados da gestão de seus inst intos, da capacidade de escolha do 

que devem fazer – quer-se indicar que, mesmo a presença dos sindicatos, 

das entidades privadas de interesse público – não são capazes de esgotar 

as vias de interação social l ivre. 

Se o indivíduo se encontra engolfado pela cultura fragmentária de 

nosso tempo – espectador do brilho instantâneo da mídia, nem assim será 

impossível alcançá-lo e fazer com que se torne capaz de part icipação 

efetiva nos processos de determinação colet iva do social.  

Se a simulação e os simulacros povoam a pós-modernidade – provar 

o sabor do autêntico, que não está nos produtos da indústria, mas na 

produção do homem, causará o exorcismo da i lusão. Se o simulacro é 

dócil  o bastante para aumentar o desejo e produzir um ‘real idade’ menos 

                                                 

326 -  Nesse sent ido é in teressante a perspect iva oferec ida por POTVIN, Gérard – A 
conjugação dos atos dos parceiros de vida e de ação .  in MORIN, André, GADOUA, 
Gi l les e  POTVIN, Gérard. Saber, Ciência,  ação.  t rad. Michel Thio l lent.  São Paulo:  
Cor tez,  2007, p.77-106, texto em que se busca a estabi l idade das relações em 
móbi les construídos com f inal idade def in ida. 
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hostil , o convívio, a pertinência a um grupo capaz de repensar o que é 

facilmente oferecido, poderá lançar o administrado na esfera da 

cidadania.  

A concepção moderna da relação com o administrado servia-se da 

força para obter obediência: o sigilo da tecnoburocracia para engendrar 

poder; da polícia para obter obediência; disciplina e máquinas para 

produzir. A pós-modernidade preenche os arcanos de Circe, em sua 

circularidade sedutora: moda, humor, comunicação, personalização pelo 

consumo. Encantos para el iciar o desejo, individualização pela posse e 

consumo de objetos, lazer sol itário ou jogos em rede (nem mesmo o 

parceiro do jogo de cartas é conhecido – simples ‘nickname’ na tela e 

contato facil itado por subtela (pop-up) de comunicação).  

O humor de bobos da corte que tudo podem dizer e permanecerem 

ignorados pelas ‘autoridades’ ou de outros bufões que, por sua 

representatividade são processados pelo que dizem, mas onipresente 

necessidade de distender-se: seja por esse humor, seja pela fáci l  

dipsomania de f im de tarde. Massagens ou semi-erót icas/sexuais 

massagens, academias para reduzir a agressividade e aproximar a forma 

corporal daquela vendida pela publicidade. Como fazer frente a tantos 

reclamos, a tanta fascinação?  

A vida privada deveria constituir experiência diversa da vida pública,  

mas as fronteiras estão perdidas: o coletivo invade o individual – mesmo 

os desejos públicos devem ser atendidos pelo mesmo Estado 

Providência327 que se desfaz no processo de desregulamentação da 

sociedade, que produz outra desregulamentação, a do sujeito.  

                                                 

327 -  Em BOURDIEU, Pierre.  O poder simbólico ,  4ª.  ed. ,  t rad,  Fernando Tomaz, Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasi l ,  2001, se lê:  “  <. . .> o verdadeiro responsável pela apl icação 
do d ire ito não é este ou aquele magis trado s ingular,  mas todo o conjunto de agentes,  
f reqüentemente postos em concorrênc ia que procedem à detecção e à marcação do 
del inqüente e do del i to,  ass im também, o verdadeiro leg is lador não é o redator  da le i  
mas s im o conjunto dos agentes que, determinados pelos interesses e 
constrangimentos específ icos assoc iados às suas pos ições em campos d iferentes  
(campo jur íd ico,  e também campo re l ig ioso, campo polí t ico etc.)  e laboram as 
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Privatizar a vida pública e publicizar a vida privada são estratégias 

neoliberais de controle da participação polít ica: pelo funcionamento do 

espaço privado sobre o espaço público, o confl ito sujeito/Outro é negado, 

instaurando-se o solipsista conflito consigo mesmo. O espaço do exercício 

da polít ica e do conflito da ordem do colet ivo é privat izado atribuindo-se 

sempre ao âmbito do sujeito os problemas e as dif iculdades 

encontrados328
. 

As moléstias decorrentes desse posicionamento, as doenças 

psíquicas da contemporaneidade estariam ligadas, principalmente, à 

iniciat iva de agir.  O excesso normativo contemporâneo afrouxa as 

ligações do indivíduo com a culpa e a discipl ina. O narcisismo 

contemporâneo rompeu seus laços com a civil ização judaico-cristã da 

culpa e introduziu a punição do isolamento e da anomia interna.  

As leis são mudadas ao sabor da necessidade neoliberal e 

produzem outros modos de se subjetivar. Segundo Ehrenberg329 o novo 

indivíduo decorrente dessa sistemática tem a seguinte equação: l iberação 

                                                                                                                                                     

aspirações e re iv indicações pr ivadas e of ic iosas, as fazem aceder ao estado de 
‘problemas soc ia is ’ ,  organizam as expressões  (ar t igos de imprensa, obras,  
p lataformas de assoc iações ou de par t idos, etc .)  e as pressões (manifestações,  
pet ições, d i l igênc ias etc .)  dest inadas a ‘ fazê- las avançar ’ .  É todo esse t rabalho de 
construção e de formulação das representações que o trabalho jur íd ico consagra,  
juntando- lhe o efe i to  de general ização e de universal ização cont ido na técnica jur íd ica  
e nos meios de coerção cuja mobi l ização esta permite. Há pois um efei to própr io da 
oferta jur ídica, quer d izer ,  da ‘cr iação jur íd ica ’,  re lat ivamente autônomo que torna 
possível a ex istência de um campo de produção especia l izado e que consagra o 
esforço dos grupos dominantes ou em ascensão para imporem, sobretudo graças a 
s ituações cr í t icas ou revoluc ionár ias, uma representação of ic ia l  do mundo soc ia l que 
esteja em conformidade com a sua visão de mundo e seja favorável a seus 
interesses.”  (p.  248)  Essa é,  de fato,  a instauração da providênc ia:  os  objet ivos a 
a lcançar são postos  pelos dominantes e a sua ‘providênc ia’  ofer ta migalhas do  
banquete dos poucos. O súdito entrega sua l iberdade e perde, desde logo a 
igualdade, pois ,  contrar iamente ao que pensam os neol ibera is ,  a igualdade só é 
requer ida porque há a diferença imposta pelo poder .  Há os mais iguais que os iguais e 
a d iferença nasce do poder. 

328 -  EHRENBERG, Ala in. La fatigue d’être soi -  dépression et Société ,  Par is:  Odi le  
Jacob,1998  

329 -  op. c i t . ,  p.  250.   
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psíquica e iniciat iva individual,  insegurança identitária e impotência de 

agir.  Com essa forma, o sujeito pode agir (tem iniciat iva), mas não sabe 

como; pode querer (tem l iberação psíquica), mas é manipulado, pois é 

normalizado ao consumir.   

E o conflito, de fato colet ivo, passa a ser visto como crise pessoal,  

vez que esse mal estar, componente indissociável da transformação e 

condição humanas, é negado. A vida circunscreve-se ao corpo e saúde 

perfeitos, negação da morte por processos de revital ização e inclusão 

social e, a busca da ausência do sofrimento e da dor.  

Mas, como aponta a psicanálise, a relação com a morte é 

estruturante da ordem simbólica e opera na constituição do sujeito – 

negá-la é processo de perda simbólica, o que, sob o ponto de vista da 

psicanálise, implica a perda da experiência de sujeito de uma Cultura, de 

um sujeito construído pela experiência radical da relação com o Outro.   

Ter consciência disso e simultaneamente persistir na negativa 

conduz ou ao vício por drogas (álcool, diazepínicos, cocaína etc.) como 

lenit ivo da dissonância entre meios e f ins (a anomia de Durkheim) ou, ao 

cálculo do risco. O individualismo neoliberal, pela ruptura das conexões 

coletivas, põe apenas sobre o quase-sujeito a responsabil idade pela 

derrota, pois, como sujeito de si mesmo permanece: dest ituído da 

dimensão social de sua humanidade e único responsável pelo seu êxito 

(posit ivo ou negativo) embora, de fato, não haja sujeito causa de si 

mesmo.  

A Modernidade pela hipostasiação de que a autonomia, em sentido 

kantiano, seja o máximo de liberdade, vê qualquer relação de 

dependência como ameaça. O próprio vínculo a uma tradição parece 

excessivo e a ruptura suprime as referências e as diferenças inerentes às 

subculturas. O ‘sujeito autônomo ou liberado’ não sabe conviver com a 

dominação e, no entanto, falto dela, sente-se isolado, ref lete o mundo em 

si e nesse paroxismo narcísico só encontrará no Outro, aquilo que est iver 

em si.  
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Busca a novidade para escapar do atávico e part icipa de tudo que 

lhe sugira o pertencer a um grupo, a um convívio. O plebiscito, o 

referendo, as pesquisas de opinião pública, os formulários que buscam 

atestar a qualidade do atendimento são exemplos de ‘part icipações’,  

verdadeiros engodos de part icipação, de cidadania, de ação polít ica: locci 

exemplarii de diluição dos espaços privado/público. O discurso neoliberal 

procura apresentar como consenso o resultado das consultas, os 

chamados (tecnicamente) plebiscitos ou referendos: toda escolha 

emanaria da sociedade, de sorte que as decisões polít icas, nesse quadro, 

assumem um caráter de inexorabil idade em face da aparente 

desregulamentação do Estado.  

E Dufour330 pondera de maneira precisa:  

 

O capita l ismo, que produz e devora mui to,  é “antropofágico” :  
também “come” o homem. Mas o que consome exatamente? Os 
corpos? Estes  são usados há mui to tempo e a ant iga noção de 
“corpos produt ivos” é uma prova d isso. A grande novidade é hoje 
a redução das mentes. Como se o pleno desenvolvimento da 
razão instrumental  (a técnica) ,  inerente ao capi ta l ismo,  
resul tasse num déf ic i t  da razão pura (a faculdade de ju lgar a 
pr ior i  o que é verdadeiro ou fa lso, e até o que é o bem ou o mal) .  
É prec isamente es te traço que me parece caracter izar como 
propr iedade específ ica a v irada chamada de “pós-moderno”:  o 
momento em que o capi ta l ismo, depois  de ter  subjugado tudo,  
dedicou-se à “redução das cabeças” .  <.. .> A h ipótese é, em 
suma, s imples embora radical :  nós ass ist imos, no presente, à 
destruição do duplo suje i to que teve or igem na modernidade, o 
suje i to cr í t ico (kant iano) e o suje ito neurót ico ( f reudiano) – a que 
se deve acrescentar o sujei to marxiano331 -  e vemos insta lar-se  
um novo suje ito,  um suje i to  “pós-moderno”,  a ser def in ido. 

                                                 

330 -  DUFOUR, Dany-Robert .   L ’Art de réduire les têtes: sur la nouvel le servitude de 
l ’homme liberé à l ’ére du capital isme total ,  Par is:  Denöel ,  2003,  p. 183 .   

331  -  Marx faz do Homem o suje ito da his tór ia ,  cr ia a sociedade e a c iv i l ização e todas  
as formas que estas adquirem por efe i to  do trabalho humano.   O Homem tem em si  
mesmo , na sua capac idade de agir  (práx is) ,  o poder de cr iar  a h is tór ia,  a capac idade 
da l iberdade da pessoa humana. Em seu  Crít ica da Dialét ica e, em geral ,  da 
Filosof ia de Hegel,  in Manuscritos economico-f i losóf icos de 1844 (MARX, Kar l  – 
Early Writ ings, 1973,  p.379-400) ,  desenvolve uma contrapos ição do humanismo ao 
ideal ismo e ao mater ia l ismo e busca mostrar que o pr imeiro representa a unif icação 
dos ú l t imos no conceito de homem real ,  ser natura l  e  humano,  at ivo e pass ivo ao 
mesmo tempo, fazendo com que o natura l ismo se torne h is tor ic ismo. E, quando cada 
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O que se observa é a pequena duração, como se apontou acima, 

desses modelos de sujeito, do modelo proposto pela Modernidade ao 

esquizofrênico sujeito da contemporaneidade são passados menos de 

trezentos anos.  A dessimbolização do mundo via troca comercial,  pelos 

imperativos do ‘mercado’, move a recusa a toda f igura transcendente que 

busque introduzir valores – apenas subsistem aqueles da circulação da 

mercadoria. Não há lastro simbólico nas trocas humanas e332: 

 

Começamos, dessa forma, a descobr ir  que o neol ibera l ismo -  
como todas as ideologias  anter iores que ir romperam ao longo do 
século XX (o comunismo, o nazismo.. .)  -  não quer outra coisa 
senão a fabr icação de um homem novo.  Mas a grande força 
dessa nova ideologia em relação às anter iores decorre do fato de 
não ter  começado v isando ao homem diretamente, por meio de 
programas de reeducação e de coerção. Ela se contentou com 
introduzir  um novo estatuto do objeto,  def in ido como s imples  
mercador ia,  esperando que o resto v iesse na seqüênc ia: que os 
homens se transformassem no momento de sua adaptação à 
mercador ia,  promovida desde então como a única coisa real.  O  
novo adestramento do indivíduo efetua-se, pois ,  em nome de um 
“real”  que é melhor acatar com resignação do que se opor:  e le  
deve parecer sempre agradável,  quer ido, desejado como se 
tratasse de enter ta inments ( televisão, publ ic idade. . .) .  

 

E, ao mesmo tempo, insidiosamente, prega-se a liberação, a 

desregulamentação – uma autonomia jamais vista, mas submetida ao 

f luxo da mercancia. Tudo é permitido, desde que não turbe o mercado. 

Cadastros de inadimplentes, reputação construída pelo ato de não dever 

ou perdida em caso contrário; paixões que se sustentam pelo consumo e 

tudo em decorrência da previsão, marxiana por sinal, de que a burguesia 

                                                                                                                                                     

um possa ser senhor de seu própr io dest ino e ter  p lena l iberdade na escolha de seu 
of íc io,  p lena autonomia de ação e de or ientação de sua v ida e at iv idade, ou seja,  
quando não houver uma classe dominante nem um Estado contro lador da colet iv idade 
e nenhum poder  super ior  submeta aos indivíduos a seus desígnios ; quando a 
soc iedade humana for  d ir ig ida por homens humanos, apenas então o homem  será 
suje i to  de sua h istór ia . 

332  -  op.  Ci t .  p .  197, 
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para sobreviver precisa transformar o modo de produção e, em 

decorrência, tudo mais, incluso a si mesma, mas sempre se vinculará à 

troca e à moeda. 

Moralistas de plantão pregam – quer como dignitários de 

organizações civis destinadas à vigi lância de uma ‘ética’ da conformidade 

ao sistema, quer como luminares de uma nova denominação rel igiosa – 

todos falam pela edif icação dos costumes – mas, sempre caudatários do 

ganho e da vantagem f inanceira, sempre em busca de uma 

ressimbolização facil itadora do consumo - pelo menos da prece ou de um 

falso moralismo servil aos princípios dessa Ouroboros devorando-se, em 

sua velocidade, pela própria cauda.  

As f lutuações identitárias decorrentes desse super-estímulo aos 

mais variados consumos, incluso de si mesmo, conduzem à psicose, às 

manias, ao esquizoidismo – às adesões impensadas aos partidos, às 

drogas, à marginalidade, ao body making  (decorrente da padronização 

dos corpos333, da beleza e da saúde), aos fundamentalismos etc. 

                                                 

333 Apenas para reduzir  a f r ieza da anál ise, um pouco da intu ição de poeta. Drummond 
de Andrade, em O novo homem  d iz:   

“O homem será fei to/em laboratór io. /Será tão perfe ito/como no ant igór io. /Rirá como 
gente,/beberá cerveja/del ic iadamente. /Caçará narceja/e b icho do mato./Jogará no 
b icho, / t i rará retrato/com o maior capr icho./Usará bermuda/e gola roulée./Queimará 
arruda/ indo ao canjerê, /e do não-objeto/fará escultura./Será neoconcreto/se houver  
censura. /Ganhará d inheiro/e mui tos d ip lomas,/ f ino cavalheiro/em noventa 
idiomas./Chegará a Marte/em seu caval inho/de ir  a toda parte/mesmo sem caminho. /O 
homem será fe ito /em laboratór io , /muito mais perfe ito /do que no ant igór io. / /D ispensa-
se amor, / ternura ou desejo. /Seja como f lor /(até num bocejo)/sa lta da retorta/um 
senhor garoto./Vai abr indo a porta/com r iso maroto: / "Nove meses, eu?/Nem nove 
minutos." / /Quem já conheceu/melhores produtos?/A dor  não pres ide/sua 
gestação. /Seu nascer e l ide/o sonho e a af l ição./Nascerá boni to?/Corpo bem 
ta lhado?/Claro:  não é mito, /é p lanif icado.  
Nele, tudo exato,/medido, bem-posto:/o justo formato, /o s tandard do ros to./Duzentos  
modelos ,/ todos atraentes. /(Escolher,  ao vê- los ,/nossos descendentes.) /Quer um 
sábio? Peça. /Min is tro? Encomende./Uma f icha impressa/a todos atende. /Perdão:  
acabou-se/ 
a época dos pais . /Quem comia doce/ já não come mais. /Não chame de f i lho/es te ser  
d iverso/que p isa o ladr i lho/de outro universo./Sua independênc ia/é tota l :  sem 
marca/de famíl ia ,  vence/a lei  do patr iarca. /L iberto da herança/de sangue ou de 
afeto,/desconhece a a l iança/de avô com seu neto. /Pai :  macromolécula; /mãe:  tubo de 
ensaio/e,  per  omnia secula,/ l ivre,  papagaio,/sem memória e sexo, / fe l iz,  por  que 



249 

 

Se assim se desconstrói para imperar pelo consumo vácuo, para 

fabricar os corpos e as imagens (mesmo as auto) – o movimento encontra 

reações. 

 

3.10. Esboço de reação pelo corpo. 

 

E se o corpo foi o grande exi lado pelos processos civi l izatórios, 

Merleau-Ponty, do mesmo modo que Husserl,  ao buscar a volta às coisas 

mesmas, num claro afastamento dos mais importantes f i lósofos do 

Iluminismo, volta à carne (Leib) e insiste no caráter incoativo da Fi losofia 

frisando seu caráter de sistema aberto: “Ce qui fait le philosophe, c ’est le 

mouvement qui reconduit sans cesse du savoir à l ’ignorance, de 

l ’ignorance au savoir, et une sorte de repos dans ce mouvement. 
334

.” 

A curta citação indica que o f i lósofo busca o sentido do sujeito, da 

História e da Fi losofia, na direção pref igurada na obra de seus principais 

inspiradores: Hegel, Husserl e Heidegger. Mas, o locus privilegiado para 

se compreender seu projeto e, em conseqüência sua concepção de 

sujeito, está no Prefácio (Avant-Propos) de sua Fenomenologia da 

Percepção335 que já prenuncia uma abordagem mais ontológica presente 

em seu trabalho posterior336 e f ixa suas grandes linhas de investigação de 

como se art iculam a fenomenologia e a existência. 

                                                                                                                                                     

não?/pois rompeu o nexo/da velha Cr iação,/e is que o homem feito /em laboratór io /sem 
qualquer defe ito/como no ant igór io, /acabou com o Homem./Bem fei to .”  In  Caminhos 
de João Brandão ,  Rio de Janeiro: José Olympio,  1970. 

334 -  MERLEAU-PONTY, Maur ice.  Éloge de la Philosophie in Éloge de la Philosophie 
et autres essais ,  Par is:  Gal l imard, 1971, p.11.:   “O que faz o f i lósofo é o movimento 
que reconduz sem cessar do saber à ignorânc ia e da ignorânc ia ao saber ,  com uma 
espéc ie de repouso nesse movimento.” 

335 -  Mer leau-Ponty, Maur ice. Phénoménologie de la Percept ion ,  Par is :  Gal l imard,  
1966. 

336 -  Confrontar :  MERLEAU-PONTY, Maur ice. Le visible et l ’ invisible ,  Par is :  
Gal l imard,  1964. 
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Embora visto como o responsável pela imersão no sujeito de todo o 

Racional, Hegel instaura a tentativa de investigar o irracional e integrá-lo 

em uma Razão mais abrangente que o entendimento: 

 

É possível fa lar  de um existenc ia l ismo de Hegel neste sent ido,  
posto não se propor  encadear concei tos mas revelar a lóg ica 
imanente da exper iência humana em todos os setores. Já não se 
trata apenas, como na Crít ica da Razão Pura teór ica, de saber  
sob quais  condições é possível  a exper iênc ia c ientí f ica, mas 
saber de maneira gera l de que modo é possível a exper iênc ia  
moral ,  e es tét ica, re l ig iosa, de que modo é possível descrever a  
s i tuação fundamental  do homem frente ao mundo e f rente aos 
demais, de que modo é possível compreender as re l ig iões, as  
morais ,  as  obras de arte,  os  s is temas econômicos e jur íd icos,  
como tantos modos humanos de escapar  das d if icu ldades da 
própr ia condição ou de fazer f rente a elas. Aqui a exper iênc ia 
não é apenas, como em Kant ,  nosso contato contemplat ivo com o 
mundo sensível ,  aqui  a palavra exper iênc ia tem a ressonânc ia 
trágica que possui  a l inguagem comum quando um homem fala do 
que viveu.  Já não é exper iênc ia de laboratór io,  é prova da v ida.337 

 

O trecho indica seu acatamento posto que Hegel via no Homem não 

uma “consciência que tem com clareza todos seus pensamentos, mas uma 

vida entregue a si mesma e que busca compreender-se.
338”  

Já em Husserl,  além de sentir-se responsável pela continuidade da 

ref lexão sobre os problemas levantados, embora não pela continuidade de 

sua obra, viu o mestre e retomou, com viés e características próprios, seu 

questionamento a partir do mundo da vida (Lebenswelt) como ponto de 

acumulação de toda uma obra conexa, coesa e consistente e que 

expressava as mesmas intuições fundamentais sob diversas aspecções, 

de um começo obscuro à clareza possível das últ imas obras. 

Mantém em seu sistema a redução fenomenológica que não mais 

nos conduz a um Ego ‘espiri tual izado’, mas a um sujeito incarnado, 

                                                 

337 -  MERLEAU-PONTY, Maur ice.  Sens et non-sens ,  Par is:  Nagel ,  1948, p. 113. 

338 -  op.c it . ,  p .  114. 
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inserido no Lebenswelt . A fenomenologia é f i losof ia que recoloca as 

essências na existência, uma efetiva volta às coisas mesmas: 

 Loin d ’être, comme on l ’a cru, la formule d ’une 
phi losophie ideal is te,  la réduct ion phénoménologique est ce l le 
d ’une phi losophie ex istent ie l le :  l ’ ’ In-der-W elt-Sein’ de Heidegger  
n ’apparaît  que sur le fond de la réduct ion phénoménologique.339    

A intencionalidade deixa de ser a propriedade da consciência, como 

em Husserl, e torna-se característica de um sujeito voltado ao mundo, um 

mundo que antecede toda ref lexão e, em conseqüência, tentativa de 

descrever diretamente a experiência, decorrente da percepção, antes de 

qualquer teoria.  

O corpo-sujeito estabelece uma relação pré-objetiva, pré-consciente 

com o mundo, rejeitando o dualismo mente-corpo e assumindo: 

Les sens sont d ist incts  les  uns des autres et d ist incts  de 
l ’ in te l lect ion en tant  que chacun d ’eux apporte avec lu i  une 
struc ture d ’êt re qui n ’est  jamais t ransposable.  Nous pouvons le  
reconnaît re parce que nous avons rejeté le formalisme de la  
consc ience, et  fa i t  du corps le  sujet de la percept ion.340.   

 

O sujeito é seu corpo e por ele contata o mundo e sua situação, 

recebendo destes a retroal imentação e conformando seu mundo vivido. 

Sua f i losof ia desenvolve-se, assim, na superação dos dualismos: sujeito-

objeto; consciência-mundo; mente-corpo e tornando impossível separar-se 

o perceptível - sensível341 da signif icação.  

                                                 

339 -  MERLEAU-PONTY, Maur ice. Phénoménologie de la Percept ion ,  Par is :  Gal l imard,  
1966,  p. IX: "Longe de ser,  como se acredi tou,  a fórmula de uma f i losof ia ideal is ta,  a 
redução fenomenológica é aquela de uma f i losof ia ex istenc ia l :  o  ‘ser aí no mundo’ de 
Heidegger só aparece sobre o fundo da redução fenomenológica' . 

340 -  op.c it . ,  p .  260: “Os sent idos são d is t in tos um  dos outros e d is t intos da inte lecção 
vez que cada um deles traz cons igo uma estrutura de ser que jamais pode ser  
exatamente transposta. Nós podemos reconhecê- lo porque reje itamos a formal ização 
da consc iênc ia,  e f izemos do corpo o suje ito  da percepção”. 

341 -  Embora d iga no anexo de Le visible et l ’ invisible  que se deve renunc iar a 
noções ta is quais :   atos de consc iênc ia,  estado de consc iência, matér ia,  forma,  
imagem e percepção. Sob a perspect iva de que a tarefa f i losóf ica pr imordia l consis te 
em descrever,  a descr ição admit ida será aquela produzida pelo quiasma. Em carta 
inser ida na obra c itada e datada de fevere iro de 1960, af irma que uma consc iênc ia é 
intenc ional idade sem atos, que os objetos da consc iênc ia são núc leos de s ignif icação 
em torno dos quais g ira a v ida transcendenta l.  Na tradução brasi le ira,  in  verb is :  “e 
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Pretende obter uma totalidade complexa capaz de explicar o ser no 

mundo – a corporeidade e propõe o entrelaçamento (quiasma) 

subjetividade-mundo, sendo a expressão a constituição intersubjetiva da 

interação: há correlação entre o ser e o homem; entre o ser e o sensível;  

entre o corpo (gesto) e a l inguagem (língua); entre o pensamento e a 

l inguagem342.  

O sensível estabelece a total idade do corpo e o constitui como parte 

de um mesmo sistema eu - outro, homem-mundo, corpo e linguagem: duas 

temporalidades que se entrecruzam no Logos (Homem), pois a l inguagem 

compõe o inconsútil  tecido do mundo, perfaz a indivisibil idade do 

diferente.  

Essa posição afasta a da dualidade mente-corpo e introduz o 

quiasma, a junção no Logos da duração da natureza (sócio-historicidade) 

                                                                                                                                                     

que a própr ia consciênc ia é um Urpräsent ierbar  (aparênc ia v isíve l ,  tá t i l )  para s i que é 
present i f icado como Nichpräsent ierbar ( inv is íve l ,  não tát i l )  para outrem, que o sent ir  é  
uma Urpräsentat ion daqui lo que por pr inc íp io é Nichturpräsent ierbar ,  o transcendente,  
a coisa, o “quale”  (e lemento fenomenal,  os qual ia )  tornado” nível”  ou d imensão, -  que 
o quiasma, a “ imbr icação” intenc ional são ir redut íveis ,  o que leva a abandonar a 
noção de sujei to,  ou a def in ir  o suje ito como campo, como sistema hierarquizado de 
estruturas aber tas  por um há inaugural .” (p.217-218) ( introduziram-se os conteúdos 
dos parênteses) 

342 -  MERLEAU-PONTY, Maur ice O homem e a comunicação: a prosa do mundo ,  
t rad. Cel ina Luz,  Rio de Janeiro: Bloch, 1974:”A l íngua comum que falamos é a lguma 
coisa como a corporal idade anônima que par t i lho com os outros  organismos.O s imples  
uso dessa l íngua, como os comportamentos ins t i tuídos de que sou o agente e a 
tes temunha só me dão um outro em geral,  d i fuso através de meu campo, um espaço 
antropológico ou cul tura l,  um indivíduo de espéc ie, por ass im dizer,  e,  em suma, mais  
uma noção do que uma presença. Mas a operação express iva e em part icu lar  a 
palavra,  tomada no estado nascente,  es tabelece uma s ituação comum que não é mais  
somente comunidade de ser  mas comunidade de fazer .  É aqui  que tem 
verdadeiramente lugar o empreendimento da comunicação, e que o s i lênc io parece 
rompido entre o gesto natural  (se jamais podemos encontrar  um só que não suponha 
ou cr ie  um edif íc io de s ignif icações) e a palavra, há nesta a d iferença que mostra os  
objetos dados por a lhures aos nossos sent idos, enquanto que o gesto de expressão,  e 
em par t icu lar  a palavra, é encarregado de revelar não somente re lações entre termos 
dados de outro lugar ,  mas até os própr ios termos dessas re lações.  A sedimentação da 
cultura, que dá a nossos gestos e às nossas palavras um fundo comum que vai de s i,  
foi  prec iso pr imeiro que fosse consumido por esses gestos  e essas palavras mesmas,  
e basta um pouco de cansaço para interromper es ta mais profunda 
comunicação.”(p.147-148)  
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e da duração do corpo [Leib  (carne): passado e presente um no outro 

(Ineinander)] permitindo, pela redução fenomenológica, que se alcance a 

abertura aos outros ( intersubjet ividade) e ao mundo (intencionalidade). 

Tal tentativa de Merleau-Ponty de constituir uma intersubjetividade 

recai, como se verá adiante, no mesmo problema de Husserl: alcançada a 

coisa mesma pela variação eidética o resultado é incomunicável a 

qualquer outro e o alegado quiasma permanece na esfera da 

subjetividade.  

Assim, para se falar de um sentido pouco discutido, explicar-se o 

sabor de um morango a quem não o comeu é tarefa baldada, mesmo se 

achegando a exemplos compart i lhados (sabor do Kiwi, por exemplo), não 

se realiza a pretensão de que a sedimentação da cultura possa dar um 

fundo comum a essa particular experiência. 

Mas, alcançar o que é dado, não é apenas a coisa, mas a 

experiência da coisa (‘uma transcendência num repositório de 

subjetividade, uma natureza que transparece através de uma história 343’) e 

vivenciar uma coisa não signif ica tornar-se idêntico a ela, nem dissolver-

se nela (o que o quiasma parceria indicar), pois faltaria a distância que 

permite concebê-la como algo que tem sentido, signif icado. 

Toda a experiência corporalmente mediada manifesta essa 

ambigüidade: jamais se á apenas objeto, coisa, algo e jamais apenas 

sujeito, consciência transparente para si mesma. Por outro lado, o ente 

jamais é só um constitut ivo da consciência (transcendental) e, ainda, 

jamais é um puro em-si,  haja vista a impenetrabil idade da duração 

presente entre a existência vivida e sua contemplação ref lexiva. Retornar 

                                                 

343 -  MERLEAU-PONTY, Maur ice. Phénoménologie de la Percept ion,  1945, p.  376:  
“Ce qui est donné, ce n ’es t pas la chose seule,  mais l ’expér ience de la chose, une 

transcendance dans un s i l lage de subject iv i té,  une nature qui t ransparaît  à travers une 

h isto ire . ”   “O que é dado não é só a coisa, mas a exper iênc ia da coisa, uma 
transcendênc ia num si lo de subjet iv idade, uma natureza que transparece através de 
uma his tór ia. ”  
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às coisas mesmas, portanto, não se identif ica ao voltar-se para dentro de 

si, a um subjetivismo.  

Trata-se de um regresso ao mundo anterior a todo conhecimento e 

ref lexão – retorno ao irref letido, ao  Lebenswelt, pois: “Le réel est un tissu 

solide, i l n’attend pas nos jugements pour se annexer les phénomènes les 

plus surprenants ni pour rejeter nos imaginations les plus 

vraisemblables.
344”.  

E esse argumento serve para desfazer as posições de Descartes e, 

principalmente, Kant que, se345 

ont del ié le sujet  ou la consc ience en fa isant vo ir  que je  ne 
saurais sais ir  aucunu chose comme existante s i d ’abord je ne 
m’éprouvais ex istant dans l ’acte de la sais i r ,  i ls  ont fai t  paraître 
la consc ience, l ’absolue cer t i tude de moi  pour moi,  comme la 
condit ion sans laquel lei l  n ’y aura it  r ien du tout  et  l ’acte de 
l ia is ion comme le fondement  du l ié.   Sans doute l ’ac te de l ia is ion 
n ’es t r ien sans le spetacle du monde qu’ i l  l ie ,  l ’un ité de la  
consc ience, chez Kant,  est exactement contemporaine de l ’un ité 
du monde, et chez Descar tes le  doute méthodique ne nous fa i t  
r ien perdre puisque le monde ent ier  ,  ao moins à t i t re  

                                                 

344 -  op. c i t . ,  p .  V: “O real é um tec ido sól ido,  não espera nossos ju ízos para se l igar  
aos fenômenos os mais surpreendentes nem para reje itar  nossas imaginações mais  
veross imi lhantes. ”  

345 -  op. c i t . ,  p.  I I I -V: “ l iber taram o sujei to ou a consciênc ia fazendo ver que eu não 
poder ia apreender nenhuma coisa como ex istente se pr imeiramente não me sent isse 
ex ist indo no ato de apreende- la,  f izeram aparecer a consc iênc ia, a absoluta cer teza 
do eu para mim, como a condição sem a qual não haver ia absolutamente nada, e o ato 
de l igação  como o fundamento do l igado.  Sem dúvida o ato de l igação não é nada 
sem o espetáculo do mundo que e le l iga, a unidade da consciênc ia em Kant  é 
exatamente contemporânea da unidade do mundo, e em Descar tes a dúvida metódica 
não nos faz  perder nada pois o mundo inte iro, pelo menos a t í tu lo de exper iênc ia 
nossa, es tá re integrado no Cogito,  seguro com ele, e afetado somente pelo índice  
‘pensamento de. . . ’  Mas as re lações do sujei to e do mundo não são r igorosamente 
b i la tera is:  se o fossem, a certeza do mundo ocorrer ia de um só golpe, em Descartes ,  
dada com a do Cogi to e Kant não fa lar ia  de ‘revolução copernicana’ .   A anál ise 
ref lex iva, a par t ir  de nossa exper iênc ia do mundo,  remonta ao suje i to  como a uma 
condição de poss ib i l idade d ist inta dela e faz ver a s íntese universal como aqui lo sem 
o que não haver ia mundo. <. . .> O mundo não é um objeto do qual possuo em meu 
ínt imo a le i  de const i tu ição, é o meio natura l e o campo de todos meus pensamentos e 
de todas minhas percepções explíc i tas . A verdade não ‘habi ta ’  somente o ‘homem 
inter ior ’ ,  ou mais  prec isamente,  não há homem inter ior ,  o homem está no mundo, é no 
mundo que e le se conhece. Quando volto a mim a part ir  do dogmatismo do senso 
comum ou do dogmat ismo da c iênc ia, encontro não um foco de verdade intr ínseca,  
mas um suje ito  votado ao mundo.” . 
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d’exper iénce notre, est ré intégré au Cogi to,  certa in avec lu i ,  e t  
af fecté seulement  de l ’ ind ice ‘pensée de . . ’ .  Mais  les  re lat ions du  
sujet et  du monde ne sont pas r igoureusement b i latéra les : s i  el les  
l ’é taient ,  la cer t i tude du monde serai t  d ’emblée, chez Descartes , 
donée avec cel le  du Cogito et  Kant  ne par lera i t  pas de 
‘renversement  copernic ien’ .  L’analyse réf lex ive, à part ir  de notre 
espér ience du monde remonte au sujet comme à une condi t ion de 
poss ib i l i té,  d ist incte d ’e l le et fa i t  voir  une synthèse universel le  
comme ce sans quoi  i l  n ’y aura it  pas de monde. 
<. . .> 
Le monde n ’est pas un objet dont je possède par devers moi la lo i  
de const i tu t ion, i l  est le mil ieu nature l et  le champ de toutes mes 
pensées et de toutes mes percept ions expl ic i tes . La vér i té  
n ’ ’habi te ’  pas seulement l ’ ’homme intér ieur ,  l ’homme est au 
monde, c ’es t dans le monde qu’ i l  se connaî t .  Quand je reviens à 
moi à par t ir  du dogmat isme de sens commun ou du dogmat isme 
de la sc ience, je trouve nos pas um foyeer  de vér i te in tr insèque,  
mais un sujet  voué au monde.    

 

af irmaram, também, cada um a seu modo, a supremacia da 

consciência sobre o objeto e ,  com isso, um pode estabelecer a 

subjetividade mediante a cisão mente-corpo e o outro, hipostasiou que o 

objeto aparece pela atitude sintética do sujeito, isto é, supôs que a 

relação cognoscit iva depende da existência prévia de uma consciência da 

relação e que constitui o objeto, isto é, admitiu a consciência transpondo 

o mundo real para o mundo da ref lexão e instituindo assim, o sujeito da 

Modernidade. 

Em Merleau-Ponty a descrição é conseqüência da percepção, 

entendida como um fundo pressuposto para viabil izar os atos e, em 

conseqüência, o mundo deixa de ser um objeto constituído e se 

transforma na base, o meio natural e o campo de todos os pensamentos e 

de todas as percepções explícitas e a consciência como representação346 

                                                 

346 -  Será vis ta, conforme op.c i t .  p .  XI I-XII I :  “ I l  s ’agi t  de reconnaît re la consc ience el le-
même comme projet  du monde,  dest inée à um monde qu’e l le n ’embrasse n i  ne 
possède, mais vers lequel e l le ne cesse de se d ir iger – et le  monde comme cet  
ind iv idu préobjet i f  dont l ’un i té impér ieuse prescr i t  à la connaissance son but .”  ( ‘Trata-
se de reconhecer a própr ia consc iênc ia como projeto do mundo, dest inada a um 
mundo que não inc lui nem possui ,  mas para o qual não deixa de se d ir ig ir  -  e o mundo 
como esse indivíduo pré-objet ivo, cuja unidade imper iosa prescreve ao conhec imento 
sua f inal idade. ’) 
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será superada pela introdução da noção de intencionalidade 

(Sinngebung), pela qual a existência participa da certeza da própria 

intencionalidade347: 

Le Cogi to doi t  me découvr ir  en s ituat ion,  et  c ’est à cette 
condit ion seulement  que la subject iv i té  transcendenta le pourra, 
comme le d i t  Husser l  (Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, I I I )  
être une intersubject iv i té .   

 

Esse vínculo consciência/ intencionalidade indica que a ref lexão 

reconhece no irref letido sua base, pois, desse ponto-de-vista, o mundo 

não é o que se pensa, mas o que se vive. Sendo a consciência, assim, 

uma incursão no que ela não é, seu ato de expressão deve ser dist into do 

que ela expressa, posto que não se admite uma consciência 

representativa. 

A intencionalidade, por sua vez, tem seu sentido expandido e é vista 

sob dois aspectos: a de ato e a operante, permit indo a dist inção entre a 

intelecção e a compreensão fenomenológica: visa-se reconhecer que o eu 

e a consciência são abertura, não repousam sobre si mesmos, 

comportamento é abertura. Intencionalidade operante não pode existir na 

consciência representativa (nos moldes de Brentano) é abertura ao mundo 

de um corpo-sujeito carnal, uma consciência radicalmente incarnada, pela 

percepção corporal no mundo da percepção, sentido de todos os sentidos 

(gestados pela nossa relação com o mundo e com os outros) e solo de 

todo pensamento. 

                                                 

347  -  op.c it . ,  p.  VI I : ”O Cogi to deve me descobr ir  em situação e só sob ta l s i tuação que 
a subjet ividade transcendental poderá, como o diz Husser l   (A crise das ciências 
européias e a fenomenologia t ranscendental ,  I I I ) ,   ser uma intersubjet iv idade.”   
Cer tamente,  a maior par te das cr í t icas à Fenomenologia res ide ,  prec isamente,  na  
poss ib i l idade dessa intersubjet iv idade,  posto que o resultado da redução 
fenomenológica, pr ima facie, ser ia intransmissível,  posto que a redução indica o 
desvelamento e o encontro das coisas mesmas, do mundo como ta l,  pe lo 
procedimento de uma dada consc iênc ia, mercê da intenc ional idade. "O verdadeiro 
transcendental é o mundo", como diz na Fenomenologia da Percepção  (p .  418)  
afastando-se de Sartre (que o indica à consciênc ia) e de Heidegger (ao Ser) . 
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Tal junção de um extremo objet ivismo com o mais extremado 

subjetivismo em suas noções de mundo (ou de racionalidade) seria, 

segundo Merleau-Ponty, a mais alta contribuição da Fenomenologia.   

Representa uma tentativa de se retomar o sujeito por outro Cogito , mas 

também a sua perda como consciência operante, imersa no mundo 

fenomenológico. 

3.11. De volta ao problema do corpo. 

Se assim foi para a fenomenologia, neste tempo de esfacelamento 

do sujeito moderno, em que ordem e referenciais necessários se 

esboroam, em que a razão e a ciência são postas em dúvida, esse palco 

da iconoclastia endêmica348 capaz de apagar as imagens e proscrever o 

corpo, outras questões se põem como disse Nizia Vil laça349: 

 

A veloc idade de c ircu lação de imagens,  no contemporâneo,  
provoca d iscussões sobre a cr ise da representação, perda dos 
fundamentos, e se valor iza novamente o corpo e seu modo de 
apresentar-se na busca de uma ident idade socia l num momento 
de comunicação g lobal .  O projeto moderno, depois de tudo 
querer abarcar e compat ib i l izar,  desaguou em excessos e déf ic i ts  
no cumpr imento de suas promessas.  Num pr imeiro período 
(capi ta l ismo l ibera l) ,  esse desejo de ex trema compat ib i l ização, 
essa utopia f racassou no desejo de harmonizar o Estado, o 
Mercado e a Comunidade. Na época do capi ta l ismo organizado 
ou monopol is ta do Estado ( f inal  do século XIX e pr imeiros  
decênios do XX), uma estratégia de concentração/exclusão 
efetua um máximo de d iferenc iação funcional nos d iversos 
campos do saber soc ia l,  econômico e polí t ico, deixando de lado o 
não compat ível com o projeto de modernização. A ar te se 
autonomiza, o saber e a ét ica deixam de se comunicar .  O estado 
separa-as dos c idadãos e a soc iedade se organiza em pol í t ica de  
c lasses. 

 

                                                 

348 -  MAFFESOLI, Michel.  O tempo das tr ibos: o decl ínio do individualismo nas 
sociedades de massa, t rad. Mar ia de Lourdes Menezes, Rio de Janeiro: Forense 
Univers itár ia ,  1987. 

349 -  VILLAÇA, Nizia.  Paradoxais metáforas ident itár ias: o corpo em mutação,  in  
Cadernos de subjetividade ,  Núc leo de Estudos e Pesquisas da Subjet iv idade do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Ps icologia Clín ica da PUC-SP, vol.  1 ,  n.1 
(1993),  São Paulo: EDUC, 1993,  p. 343-351,   



258 

 

Naturalmente, o trânsito é muito mais lento. Os modos de produção 

demoraram muito para se transformar e Elias em seu O processo 

Civilizatório mostrou como esse processo é demorado e encontra 

resistências. A aceleração da mudança, a pluralidade dos aspectos, dos 

enfoques e das perspectivas, apanágio da civil ização de comunicação de 

massas conduzem à necessidade sempre renovada de visibil idade, de 

mostrar-se, de apresentar-se, de constituir-se.  

Essa objet ivação do desejo subjet ivado de ser na sociedade conduz 

às possibi l idades de polit ização do sujeito tornado o epicentro de muitas 

subjetivações. Optar é real izar no âmbito da civi l idade a ação que conduz 

à pertinência, à inclusão, no pior dos casos, a segmento menor de 

consumo: a tr ibo. Cada corpo que se apresenta segundo vestimentas das 

tribos contemporâneas, revela por sua indumentária a preferência e 

escolhas que já fez e se encontra disposto a fazer.  

Para quem saber ler esses sinais que apetrecham o corpo, as 

condutas do outro se tornam previsíveis, bem assim, suas escolhas de 

lazer, ocupação e recompensas civi l izatórias. Pertencer a uma ‘tribo’ é 

encontrar um ponto de fuga para a perspectivização do mundo e a volta 

das tr ibos, nessa contemporânea barbárie, viabi l iza o pertencer, o incluir;  

a volta ao paraíso terrestre; ao útero da deusa primordial.  Pela mediação 

das inscrições na roupa e no corpo (piercings, escarif icações, tatuagens – 

entre outros sinais) se busca, por esses meios, identif icar-se a outros da 

mesma grei,  do mesmo sentir o mundo e o reencontro do Outro, mas como 

um mesmo. 

Flávia Liberman350 af irma que à clínica do corpo caberia: 

instrumental izar o suje ito para a busca da expressão cr ia t iva,  
para o retorno ao mundo, no qual ta is processos f iquem 
regis trados,  seja na forma da escr i ta,  do desenho, da p intura, da 

                                                 

350 -  L IBERMAN, F lávia. O corpo como produção de subjet ividade,  in  Cadernos de 
subjet ividade ,  Núc leo de Estudos e Pesquisas da Subjet iv idade do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Cl ín ica da PUC-SP, vol .  1,  n.1 (1993),  São 
Paulo:  EDUC, 1993,  p.  371-382. 
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cr iação de uma dança ou na tentat iva de um gesto. Tais 
processos se entrecruzam, são interdependentes. 

 

E a questão que se impõe representa aspectos de não-integração, 

pois a mente embora pareça comandar não consegue impedir o corpo de 

não conseguir dançar, não coordenar o nado, não descoordenar os 

membros para permitir tocar bateria, não possibil itar o sexo,  enf im como 

se houvesse uma descontinuidade entre o comando cerebral e a 

capacidade de execução do corpo. 

Esse efeito de afastamento entre o comando e a execução mostra, 

entre outros fundamentos possíveis, que certas funções foram 

privi legiadas no domínio do capital ismo, como outrora, nos demais modos 

de produção, segundo outras f inal idades.   

No universo dos fármacos – as dores se fazem mais pungentes; as 

necessidades de conforto f ísico, no domínio da movelaria anatômica, mais 

exigentes e o mundo da natureza cada vez mais distante do espaço 

cívico-cultural da sociedade dominante. Não há mais uma simples 

oposição natureza – sociedade: de que se trata agora, é de uma 

oposição: natureza- cultura – civi l ização - sociedade.  

Expressar o corpo compreende ter um projeto para esse, dispor dos 

meios para atender ao projeto e real izar o projeto nos limites da 

possibil idade da civil ização e da cultura e sob as normas da sociedade. 

Assim, quando se pensa no body-building , tanto nas academias, por 

simples escravização a hábitos de exercício f ísico, quanto nas clínicas de 

cirurgia plást ica; quanto nos regimes extremos para efeito de consagrar o 

corpo ao modelo imposto pela moda – encontra-se latente o esforço para 

se fazer aceito no sistema embora os limites da corporeidade.  
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Um psicólogo penetrante como Nietzsche351 apontava, quanto aos 

sentimentos diretamente ligados ao corpo, que a l inguagem e os 

preconceitos em que esta se baseia só criam obstáculos ao exame de 

processos e impulsos interiores, posto existirem palavras apenas para os 

graus superlat ivos para esses processos e impulsos: raiva, amor, ódio, 

compaixão, cobiça, conhecimento, alegria, dor. Para os medianos e 

menos intensos – inexistem palavras e isso leva ao engano no ver e no 

agir: ‘nos equivocamos na leitura da escrita aparentemente clara de nosso 

ser’ (2004: p. 115). E essa cabal ignorância é a mais dif ícil  para os 

homens compreenderem, sendo a maior i lusão aquela que repousa sobre 

a motivação do agir, em particular devido ao equívoco de que o 

conhecimento correto seja sucedido pela ação correta: ‘o que se pode 

saber de uma ação não basta jamais para fazê-la ’ .  (2004: p. 116) 

Não apenas a linguagem é limitada, de fato, aos extremos da 

percepção, como as fronteiras entre as percepções são tênues. Nossos 

processos de percepção do corpo foram embotados por um processo 

civil izatório que o recusou e fez das reações controladas o princípio geral 

do conviver. Como observou Nietzsche (2004: p. 137) a compaixão como 

princípio de ação, com a exigência de sofrer com o infortúnio do outro 

como ele mesmo levaria a sofrer com o próprio Eu mais o do outro – o que 

não seria sensato.  

Está-se preso a um corpo e, essa menor prisão perpétua a que 

todos estão condenados, esse cativeiro permanente do espírito – cela a 

que muitos não amam - torna-se fator de identidade e expressão.  A 

velocidade do mundo globalizado vende como ícones a beleza 

estereotipada (mesmo quando exótica), as formas tidas como corretas e 

os hábitos saudáveis. Esse mundo da ambigüidade, da inclusão por 

                                                 

351 -  NIETZSCHE, Fr iedr ich W ilhelm.  Aurora :  Reflexões sobre os preconceitos 
morais,  t rad. ,  notas  e posfác io Paulo César de Souza, São Paulo, Companhia das 
Letras,  2004: L ivro I I ,  p.  115,  116,137. 
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exclusão e da exclusão por inclusão, faz do vestuário o símbolo da 

atividade, do pensamento e da pertinência a um subgrupo social.  

É preciso ter um corpo que se abra para as questões, que toque e 

se relacione com outros corpos, mas ao mesmo tempo respeite a 

complexa trama simbólica em que radica, entre outras fontes, o hábito de 

obedecer às normas e, ainda assim, seja capaz de explorar-se, de 

descobrir-se como um novo território, a f im de reduzir a sistemática 

desconstrução a que se vê submetido, a cada transformação, o sujeito. 
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4. A QUEM SE ENSINA? CONTRUÇÃO DE UM NOVO 

CONCEITO DE SUJEITO 
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4.1. O novo sujeito como mercadoria. 

Os conceitos são produtos sócio-históricos e, em conseqüência, na 

são deslocados de seu sentido inicial sem a necessidade de se resolver 

conflitos postos pelo próprio evoluir do sistema produtivo e, a fort iori, por 

aquele de trocas.  

As formas de distribuição das mercadorias e a inclusão no processo 

da produção dos próprios sujeitos e da alocação de sua mão de obra no 

mercado, como simples mercadoria – f izeram com que a identidade forte 

de metro kantiano se esvanecesse como necessidade sistêmica.  

Prof issionais de boa formação e elevado grau de adaptação 

tornaram-se o alvo dos sistemas de educação no diferentes países. Na 

década de 60 do século XX,  a modelização desejada, pelos diferentes 

projetos educacionais propostos à época, conduzia a despautérios como 

se verá adiante. 

Uma nova conceituação de sujeito se impunha e o processo 

identitário tornava-se mais dif íci l, complexo e conflit ivo. Um suceder de 

fatos havia alterado a real idade circunstante: a necessidade de mão-de-

obra na indústria se radicalizou pelo efeito das intensas baixas no 

operariado por decorrência de duas guerras mundiais e a mulher foi 

trazida, como nunca, ao universo do trabalho assalariado.  Essa 

circunstância, entre outras igualmente relevantes, aumentou a 

consciência social das mulheres e levou-as a pugnas por igualdade de 

direitos mediante lutas parcelares como o sufrágio universal, a igualdade 

e assemelhadas. 

O conceito de família, albergado nas tradições paternalistas e na 

manutenção do controle sobre a l inhagem, tornou-se mais f luido, uma 

nova estruturação passou a ser construída e os vínculos de autoridade 

familiar, também, se alteraram. 

O processo identitário adquir iu inúmeras alterações e aumentou, 

signif icat ivamente, a insegurança. Os referentes das antigas construções 

estavam perdidos e novas estruturas pareciam necessárias.   
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Se o conceito de sujeito sofreu uma sistemática desconstrução, 

necessidades imperativas da nova ordem mundial levaram à sua 

reconstrução em novos moldes. Muito do esforço para se desfazer das 

estruturas supostas desnecessárias deve ser refeito: a sociedade de 

conhecimento necessita de sujeitos, pelo menos como focos de 

informação e de repetição da mesma, para funcionar.  

A reviravolta l ingüístico–pragmática do século XX situou a condição 

de sujeito no pólo da linguagem. O indivíduo carnal, concreto em suas 

necessidades de consumo, substituiu-se, no âmbito teórico por outro 

sujeito, um outro que se buscará mostrar como algo diáfano, sem o peso 

de seu corpo352, uma atmosfera semântico353-pragmática que transporta 

esse corpo, também, nas asas da intuição e do desejo, mas 

(principalmente) no conjunto de seus saberes.  Passa-se a indicar as 

tentativas mais representat ivas (para os efeitos desta conjectura) para tal 

desconstrução/reconstrução. 

                                                 

352 -  Corpo que, cada vez mais, se rebela por doenças psicossomáticas, como o  
v it i l igo, os prur idos e hipersens ib i l idades cutâneas, fal ta de ar c rônica; obes idades, 
b ipolar idades, depressões  etc. 

353 -  Esquecendo-se da c láss ica re lação soma/sema presente no Górgias (493a) ,  
lembra-se aqui o que Platão escreveu no Crát i lo (400b-c) :  “Socr. :  Eis uma palavra, 
sôma,  que ju lgo de grande divers idade,  e mesmo cons iderável,  por pouco que se a 
deforme. Alguns d izem, com efeito do corpo que e le é o ‘sepulcro ’,  sèma, (c)  da alma,  
vez que, na v ida presente, e le é sua sepultura. E, a inda, posto que é por meio do 
corpo que a a lma ‘s ignif ica ’ ,  sémaineî ,  o que pode ter  a s ignif icar,  por essa nova 
razão é jus to que o corpo seja chamado `sèma.“  Ass im, ao dec larar o suje i to  pós-
reviravolta l ingüís t ica e pós-moderno: uma atmosfera semânt ico-pragmát ica; quer-se 
mostrar essa mater ia l idade que absconde os s ignif icados e os revela através dos atos,  
prec isamente para desfazer as tentat ivas de reduzi- lo a s imples consc iência, apar tado 
– por efe i to de fechamento operac ional – da soc iedade que produz por suas dec isões 
no espaço comunicat ivo que incessantemente constró i .  O vínculo entre o homem e a 
soc iedade se dá por ser essa uma soc iedade humana fei ta por homens, através de 
re lações ins t i tuc ional izadas por inst i tu ições – por homens gestadas – para gerar  
respostas , mesmo que não as desejadas: para homens.  Uma soc iedade autopoiét ica é 
impensável:  só pode corresponder a uma abstração des l igada de efet iv idade – pois só 
pode efet ivar-se se gerenc iar condutas. O mercado, o Estado, os consumidores, os  
endereçados pela norma são abstrações e como ta l não permitem que se ver i f ique 
ef icác ia do s is tema: ind ivíduos concretos , capazes de ação e dec isão, local izam-se na 
abstração des ignada soc iedade e a fazem funcionar:  o problema não é lógico – é 
func ional.  Func ionár ios const i tuem o Governo; dec isões humanas, de indivíduos 
concretos  fazem mover os  aparelhos de Estado. 



266 

 

 

4.2. Vygotsky e Moscovici.  

 

Lev S. Vygotsky354 construiu sua teoria acreditando que o 

desenvolvimento do sujeito resulta de um processo sócio-histórico que 

tem como funtores a l inguagem e a aprendizagem, isto é, a aquisição de 

conhecimentos pela interação  desse sujeito com o meio. O processo de 

formação de conceitos leva ao estudo das relações entre o pensamento e 

linguagem; ao processo de construção de signif icados pelos sujeitos e 

sua internalização e à operação do ensino escolar que difere daqueles do 

cotidiano, pois as funções psíquicas superiores formam-se como 

internalização mediada pela cultura.  

Sendo o cérebro simples base biológica, as funções superiores,  

como a memória e a l inguagem, são processos voluntários, ações 

conscientes, mecanismos intencionais e dependem de processos de 

aprendizagem sendo construídas ao longo da história social do homem, 

pela relação do Homem com o mundo: enquanto sujeito do conhecimento 

possui, o Homem, acesso mediato aos objetos via recortes do real,  

operados pelos sistemas simbólicos disponíveis, isto é, o sujeito obtém 

conhecimento pela mediação de outros sujeitos que, como ele, operam 

sobre o real a part ir da mediação de outros sujeitos construindo por essa 

tarefa social: uma realidade.  

O acesso a essa alteridade pode dar-se por interação direta ou 

indireta. A direta pela l inguagem ou via sistema de objetos, da 

organização do ambiente, da civi l ização que envolve o indivíduo. De fato, 

                                                 

354 -  Em part icu lar  se empregam como referênc ias : VYGOTSKY, Lev Semenovi tch. A 
Formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores ,  6a, ed. ,  t rad. José Cipol la Neto,  Luis Si lve ira Menna Barreto e Solange 
Castro Afeche, São Paulo: Mart ins Fontes, 1998; A construção do pensamento e da 
l inguagem,  2ª.  Ed.,  t rad. Jeferson Luiz Camargo, São Paulo: Mart ins Fontes, 2003 e  
Teoria e método em psicologia, t rad. Claudia Ber l iner ,  rev. Elzi ra Arantes, São 
Paulo:  Mar t ins  Fontes,  1996.   
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a linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, consiste num salto 

na evolução da espécie, pois fornece os conceitos, as formas de 

organização do real e a mediação entre o sujeito e o objeto.  

As funções mentais superiores são socialmente formadas e 

culturalmente transmitidas, portanto, sociedades e culturas diferentes 

produzem estruturas distintas. Diz-se, em nossa conjectura que 

sociedades dist intas elaboram um conjunto de projetos dist intos (cultura) 

e produzem uma civil ização distinta (conjunto de objetos dist intos). 

No sistema de Vygotsky a cultura oferece ao sujeito os sistemas 

simbólicos de representação da realidade, isto é, o conjunto total de 

signif icações que permite construir a interpretação do mundo real; o locus 

negocial em que seus membros se engajam no processo de criação, 

recriação e reinterpretação de conceitos, informações e signif icações. 

Esse sujeito se desenvolve por força da interação social e do 

instrumental l ingüístico fazendo que passe de um nível de 

desenvolvimento real para as condições de seu desenvolvimento proximal 

(aquele alcançado com a intervenção de outro) e o resultado é f ixado por 

intermédio de um processo de internalização,  que se refere a uma 

atividade externa a ser modif icada para tornar-se interna, passar da 

esfera da intersubjetividade para a da subjet ividade.  

Pela aprendizagem, pela internalização da interação social o sujeito 

se altera e desenvolve cognitivamente, isto é, o desenvolvimento se dá 

pela interiorização dos materiais da cultura, de fora, da sociedade, para o 

interior do sujeito, mas pela atividade deste consistente no domínio de 

instrumento de mediação. O sujeito não apenas é ativo, mas interat ivo – 

constitui-se a part ir de relações inter e intrapessoais: parte das relações 

interpessoais para o plano intrapessoal. 

Os conceitos espontâneos, aprendidos no  cotidiano, desenvolvidos 

por efeito das interações sociais, são distintos dos conceitos científ icos,  

adquir idos pela educação inst itucionalizada dos estabelecimentos de 
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ensino, parte de um sistema organizado de conhecimentos e essencial 

para o desenvolvimento mental..   

Sendo o Homem partícipe de um processo histórico e síntese de 

corpo-mente, as funções psicológicas, como produtos da atividade 

cerebral, têm suporte biológico, e fundam-se nas relações sociais entre 

indivíduo e meio; a relação homem-mundo é uma relação mediada por 

sistemas simbólicos. Isso se acentua ao constatar-se que em seu 

desenvolvimento o sujeito passa a uti l izar representações mentais sem 

necessidade de recorrer a objetos do mundo real, fonte originária 

daquelas representações.  

Esse processo lhe faculta operar além do espaço e do tempo 

presentes, planejar (o que supõe lançar ao futuro projeções decorrentes 

de dados presentes) e processar relações mentais na ausência das 

coisas. Pelos seus sistemas simbólicos o sujeito representa, para si, a 

real idade e opera sobre esta: viver em ambiente reduzido em signif icados 

pode conduzir à alienação mental e, pelo menos a uma insatisfatória 

reconstrução das representações mentais, pois l inguagem, imagens e 

ações transformam-se em representações mentais sendo, também, 

constituintes indispensáveis para a existência e produção de 

representações mentais. Mercê destas, o sujeito deixa de servir-se, 

predominantemente, de signos externos e passa a empregar tais 

representações mentais real izando atividades mais complexas, 

controlando intencionalmente suas ações, por seus recursos 

internalizados e as transformando pela nova aprendizagem355.  

                                                 

355 -  Esse processo fo i intuído e se apresenta em trecho de poema de T. S. El iot  em 
que este ref le te sobre a condição humana:“The Eagle soars  in the summit of  
Heaven,/The Hunter wi th h is dogs pursues h is c ircu it , /O perpetual revolut ion of  
conf igured stars ,/O perpetual  recurrence of  determined seasons,/O wor ld of  spr ing and 
autumn, b ir th and dying! /The endless cycle of  idea and act ion,/Endless invent ion ,  
endless exper iment , /Br ings knowledge of  mot ion, but not of  st i l lness;/Knowledge of  
speech, but not of  s i lence;/Knowledge of  words, and ignorance of  the W ord./Al l  our 
knowledge br ings us nearer to our ignorance, /Al l  our ignorance br ings us nearer to  
death,/But nearness to death no nearer to  God./W here is  the L ife we have lost in 
l iv ing?/W here is  the wisdom we have los t in knowledge?/W here is  the knowledge we 
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Trilhando caminhos análogos aos de Vygotsky, Serge Moscovici e 

sua discípula Denise Jodelet356 (entre outros membros dessa escola) 

notaram que a aquisição de linguagem depende da interação primeira do 

sujeito com seu grupo social de origem e que essas relações acabam por 

constituir um núcleo de representação a part ir do qual os demais 

conteúdos semânticos são dispostos. 

À semelhança de Vygotsky falaram de representações, as 

representações sociais e não mais mentais, que não eram as mesmas 

para todos os membros da sociedade, posto dependentes do 

conhecimento de senso comum e do contexto sociocultural de inserção 

dos sujeitos. Já a aquisição de novos conhecimentos dependia de um 

processo de representar a novidade por efeito de um duplo mecanismo: 

‘ancoragem357’  e ‘objetivação358‘ ,  consist indo esse mecanismo no 

acoplamento de imagens ‘reais’, compreensíveis e concretas, ret iradas de 

seu cotidiano, aos esquemas conceituais que se apresentam como 

novidade e com os quais têm de se relacionar. 

                                                                                                                                                     

have los t in informat ion?/The cyc les of  Heaven in twenty centur ies/Br ings us far ther 
f rom God and nearer to the Dust .  Tradução que se pode fazer:  “A águia penetra no 
a lto dos céus,/  o Caçador com seus cães segue seu c ircu ito, /Oh!  Perpétua revolução 
de conste lações, /  Oh!  Perpétua recorrênc ia de estações f ixas, /Oh!  Mundo de 
pr imavera e outono,  nasc imento e morte! /Oh!  Inf in i to c ic lo de idéia e ação,/ inf in i ta 
invenção, inf in i to exper imento, /  t raz conhec imento do movimento, mas não da 
permanênc ia;/Conhec imento do fa lar ,  mas não do s i lêncio;/conhec imento das 
palavras, e ignorânc ia da Palavra./Todo nosso conhec imento leva-nos próx imo de 
nossa ignorânc ia, / toda nossa ignorânc ia leva-nos próx imo da morte, /  Mas prox imidade 
da morte não de Deus./Onde está a Vida que perdemos v ivendo?/Onde está a 
sabedor ia que perdemos ao conhecer?/Onde está o conhec imento que perdemos na 
informação?/Os c ic los  do Céu em vinte séculos / nos levam longe de Deus e próximo 
do Pó.” .ELIOT, T.S. Choruses from ‘ the Rock’   in Collected Poems (1909-1962) ,  5a.  
ed.,   London: Faber & Faber ,(  1970: 161) . 

356 -  Empregaram-se, em part icu lar ,  JODELET, Denise (org.) .  As Representações 
Sociais ,  t rad. L i l ian Ulup, Rio de Janeiro:  EDUERJ, 2001 e MOSCOVICI,  Serge.  A 
Representação Social da Psicanálise ,  t rad. Álvaro Cabral ,  R io de Janeiro: Zahar ,  
1978,   

357  -  Processo que transforma a c iênc ia num saber út i l  a todos a del im itado ao 
domínio do fazer .   

358 -  Processo que transfere, na ópt ica de Moscovic i ,  a  c iênc ia para o domínio do ser . 
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Esses processos podem ser compart i lhados, podem ser conduzidos 

por grupos e servirão, nesse caso, para aumentar a identidade grupal e 

construir sua identidade e coesão. Nesse sentido buscará mostrar a 

viabi l idade de processos de mudança social pela ação de minorias 

tornadas fortes e consistentes pelo comparti lhamento de conceitos e de 

processos mentais de produção conceitual. Assim é: posto se 

movimentarem coletividades e indivíduos em função das representações 

sociais compostas por pensamento primitivo, senso comum e pensamento 

científ ico (que aqui se crê não necessariamente bem compreendido, 

apenas entrevisto em bancos escolares) e não, como se acredita, pelas 

real idades.  

Do ponto de vista de Moscovici há uma espécie de continuidade 

entre representações individuais e coletivas (contrariamente a Durkheim e 

em consonância com Vygotsky), pois se há separação entre tais 

representações, as colet ivas l idam com fenômenos gerais relacionando-os 

com práticas ou realidades tanto gerais, quanto particulares. Além disso: 

 

Quando se converte num sis tema de in terpretação, a 
representação soc ia l serve de mediadora entre os membros de 
um mesmo grupo. Não se trata de uma inter ior ização indef in ida e 
precár ia,  mas de uma ordenação das condutas e percepções. As 
informações adquir idas penetram a vida cot id iana e engendram 
comportamentos adequados, colocando num contexto d iferente as 
re lações entre pessoas e a maneira como são v ividas.  O mesmo 
movimento que torna uma teor ia ‘subjet iva’  es tabelece uma 
concordânc ia com o que e la pode ter  de objet ivo e, em suma, de 
exter ior .  É impr imindo sua marca aos microcosmos que uma 
representação se torna efet ivamente soc ia l.  Se não se apreende 
o seu papel na ex is tênc ia cot idiana, é impossível ter  dela uma 
concepção c lara.  (A menos que se suponha a existênc ia de um 
espír i to de grupo especial izado na edif icação de modelos soc ia is)  
359  

 

                                                 

359 -  MOSCOVICI,  Serge. A Representação Social da Psicanál ise ,  t rad. Álvaro 
Cabral,  R io de Janeiro, Zahar ,  1978, p.184-185. 
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Durkheim diferencia representações individuais (objeto da 

psicologia) de representações coletivas (objeto da sociologia) visando 

bem distinguir tais objetos a f im de delimitar o campo próprio da 

Sociologia. Moscovici substituiu ‘colet ivas’ por ‘sociais’ a f im de indicar a 

autonomia das idéias e seu impacto sobre o comportamento coletivo no 

processo sociovariável de produção do conhecimento.  

Por sociovariável quer entender o fato de a representação suplantar 

as restrições das estruturas cognit ivas e sociais locais.  Dessarte rompe 

definit ivamente com as forças coletivas durkheimianas – úteis para dar 

sentido às sociedades ao se perceber que têm por causas imediatas 

outras representações colet ivas e não partes da estrutura social. Em 

Moscovici, como se vê, as representações não teriam outra natureza, 

comparti lhariam aquela dos grupos sociais que as criam e sua ef icácia e 

efetividade, vez que atuam na esfera da cidadania e da cultura, jamais 

teriam sentido universal: manteriam conexão com os grupos sociais que 

as criam e ut il izam Ou seja: as representações derivam das 

subsociedades de uma dada sociedade e não podem ultrapassar esta 

últ ima. 

As representações sociais compõem um ambiente sociocultural e 

necessitam, para tanto do referencial de um pensamento pré-existente.  

Isto implica que as representações dos subgrupos sociais se transferem 

ao todo da sociedade e compõem um referencial para a mesma. Tal 

passagem do microssocial ao macrossocial conduz à elaboração do 

conceito de themata  (aquilo que é ou está posto): uma regularidade de 

esti lo, ‘pensamentos-ambientes’ afastados da estrutura social, a f im de 

viabi l izar sua aplicação a toda sociedade.  

Essa osci lação entre o particular e o geral manifesta a dif iculdade 

de toda teoria: as hipóstases são gerais e as experiências l idam, no 

máximo, com amostras. A passagem do microssociológico para o macro 

exige a interferência de fatores pouco f iáveis e conexos ao onipresente 

problema da indução. Mas, o importante: o sujeito torna-se colet ivo, o 
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indivíduo apenas recebe e part icipa da produção grupal, autoproduzindo-

se por efeito da participação em um grupo, pela vida em sociedade.    

 

4.3. Lacan. 

Inicialmente, o ‘eu’ do primeiro Lacan360, em virtude do estádio do 

espelho361, pela identif icação com outro que se apresenta no espelho 

(embora sabidamente o mesmo) padece em sua constituição de al ienação 

imaginária constitutiva do eu (moi) implicando identif icações ideais e, 

sobretudo, a constatação de que dessas relações surge a agressividade 

do homem relativamente a seu semelhante, seu quase-igual, daquele que 

ocupa seu espaço e pode, por vezes, superá-lo.  

Essa primeira abordagem colide com a anglo-saxônica que via na 

tríade ego/superego/id362 de Freud a possibil idade de unif icar as teorias 

freudianas e, em particular, no ego encontrar o ponto arquimediano que 

facultasse sistematizar tais doutrinas. O sentido do ‘moi’ é inverso ao 

introduzir uma confusão de identif icações imaginárias no processo 

psicoterápico e seja, em verdade, um engano, um eu constitutivamente 

desintegrado.  

                                                 

360  -  Ut i l izaram-se, pr incipalmente, as seguintes obras para a e laboração deste breve 
corte epis têmico na opaca obra de Lacan:  HARARI, Rober to. Uma introdução aos 
Quatro Conceitos Fundamentais de Lacan ,  t rad. Mar ia M.  Okammoto e Luiz 
Gonzaga B. Fi lho, Campinas, SP: Papirus , 1990; MILLER, Jacques –Ala in. Percurso 
de Lacan -  uma introdução ,  t rad. Ar i  Roi tman, Rio de Janeiro:  Jorge Zahar ,  1987, 
SOURY Pierre.  Cadenas, nudos y superfícies em la obra de Jacques Lacan ,  t rad.  
Pablo Román e Rosa Kanig,  Buenos Aires : Xavier  Bóveda, 1984 e   LACAN, Jacques & 
WILDEN, Anthony.  Speech and Language in Psychoanalysis ,  4ª  imp. ,  t rad. Anthony 
W ilden,  Bal t imore e Londres: The John Hopk ins Univers ity Press,  1976. 

361 -  In teresse lúdico demonstrado pela cr iança (de 6 a 18 meses) por sua imagem 
ref let ida no espelho (ordem simból ica) e, essa, ao constatar que a imagem é sua,  
assemelha-se, ao mesmo tempo, com a de outro, pois es tá em déf ic i t  em relação a 
e la. De fato, o espelho in troduz um espaço topológico e, em conseqüênc ia,  uma tópica 
entre real e vi r tual e o es tabelec imento de uma diferença: o objeto ref let ido no 
espelho, v is to pelo que está d iante do espelho, faz deste:  suje ito.   

362  -  Ver,  em par t icu lar ,  Par tes 5 e 6 de GAY, Peter (org.) .  Sigmund Freud – Obras 
Psicológicas ,  (Antologia) ,  t rad, Arthur Nestrovsk i et  a l l i i ,  R io de Janeiro: Imago,  
1992. 
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Em sua obra posterior, Lacan diferencia o sujeito da lógica daquele 

gramatical; o sujeito de um sujeito definido apenas por oposição ao 

objeto, o noético do sujeito anônimo e ambos daquele cuja singularidade 

se dá por um ato de af irmação e, por isso, se diferencia do eu. Esse 

últ imo sujeito produz-se pela imagem do outro, decorre do outro e essa 

alteridade leva à linguagem (efeito da ordem simbólica). O sujeito é, 

então, conseqüência do signif icante e sob efeito da ordem simbólica é 

dividido, descentrado, inconsciente: é uma categoria clínica e não compõe 

uma totalidade. O sujeito é um signif icante para outro signif icante. A 

psicanálise seria essa concepção não unif icada/unif icante do ‘eu’. 

O simbólico em Lacan tem duas vertentes363: a da palavra e a da 

linguagem. Esta últ ima tem função pacif icadora permit indo a superação da 

rival idade disposta pelo imaginário. 

O ser humano é atravessado pela l inguagem, é acoplado à 

linguagem e nunca exsurge, por inteiro, na fala, dado que está submetido 

a um imperat ivo categórico, não mais de cunho f i losóf ico e kantiano. Esse 

imperativo atuante sobre o sujeito é o da plataforma do desejo, sendo o 

desejo a expressão de uma falta do ser.  

O falante humano é um parlêtre (fala-ser, um fala-para-ser) e, como 

tal, é f inito e, ao mesmo tempo, inf initamente fala. Na linguagem mostra 

sua f initude e se deixa prender nas malhas de um pêndulo eterno entre 

l inguagem e desejo: para o ser falante, sempre haverá o sujeito do 

inconsciente, que testemunha a dependência do falante à ordem simbólica 

preexistente à sua constituição. O paradigma da ordem simbólica (a 

l inguagem) expõe a relação do sujeito com o saber, constituindo a 

evidência empírica da terapia: a transferência, formalmente – o sujeito 

suposto do saber.  

                                                 

363  -  É c lara sua re lação com as pos ições de Ferdinand Saussure. 
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Mas como os saberes mudam, pode-se supor que o sujeito também 

muda e deve ser conforme a sua época. Há, em Lacan, a necessidade 

sistêmica de operar uma diferença transcendental: a dist inção entre o 

sujeito do conhecimento (o ‘sujeito’ do cogito cartesiano) capaz de pensar 

e articular o signif icado e sentido da realidade por conceito e categorias e 

o sujeito do signif icante (o sujeito da ordem simbólica). E esse 

signif icante opera num processo de fundação do sentido para um dado 

sujeito visto ser o signo em Lacan um topos e que necessita observar as 

prioridades do signif icante364 (lógica, ontológica, topológica e semiótica). 

Essa ordem simbólica serve como suporte para seu conceito de 

inconsciente como o discurso do Outro365: supõe um discurso inconsciente 

interferindo com o discurso consciente produzindo distorções e ‘brancos’ 

( lacunae) no discurso. De fato, o inconsciente é outra designação do 

conhecimento simbólico visto consti tuir um conhecimento que o sujeito 

desconhece saber – é conhecimento intersubjetivo.  

A esse respeito Wilden366 assim se expressa: 

The unconsc ious,  in  i ts  necessary d ia lect ica l re lat ionship to the 
unconsc ious of  others , is  the test of  the truth of  the message. As 
the locus of  the code,  the unconsc ious is  not ‘wi th in ’  the subject ;  
is  the th ird posi t ion t rough wich the sender is  provided wi th a 
receiver .  As I  interpret  i t ,  in the sense that  a l l  the messages,  
ar t icu lated or not ,  involve us in a d ia logue mediated by the locus 
of  the code ( the unconsc ious),  the des ire to communicate rather  
than the content of  the communicat ion is  sure ly what enables  
Lacan to reformulate the not ion of  ‘ the unconsc ious is  the 
d iscourse of  the Other ’  by def ining the idea as ‘Your concern is  
wi th the Other in the d iscourse, ‘  for  i t  is  by the Other that you 
are unconsc ious ly contro l led.  This is  true in the purely formal  
sense that our choice of  messages is  l im ited by the code; i t  is  

                                                 

364 -  LACAN, Jacques – Kant avec Sade ,  in Crit ique ,  nº 191(1963) ,  p.291-313: “Uma 
estrutura quadr ipart ida é, a par t ir  do inconsciente, sempre ex igível na construção de 
uma ordenação subjet iva”.   

365 -  Que é um lugar  preexistente ao suje i to  e no qual  tece, es te, suas s ignif icações. 

366 -  LACAN, Jacques & WILDEN, Anthony. Speech and Language in Psychoanalysis ,  
4ª imp.,  t rad. Anthony W ilden, Bal t imore e Londres: The John Hopk ins Univers ity 
Press,  1976, p.264. 

  



275 

 

also true in the ex istent ia l  sense that the consc ious subject has 
only a l im ited contro l over the content of  h is messages, and less  
over their  recept ion.  In any event,  not  even an apparent 
monologue can take p lace wi thout  the mediat ion of  ‘Otherness ’.367  

 

Como o sujeito se define em relação ao saber será possível af irmar 

que o sujeito muda conforme o saber muda e af irmar que o surgimento de 

uma subjetividade que se poderia chamar de moderna, vincula-se, como 

se viu, historicamente, à publicação das Meditações Metafísicas  de 

Descartes, que com o cogito  teria central izado o subjetividade (ref lexiva) 

em relação a uma razão objet iva em oposição a seu antecessor – centro 

do conhecimento. 

Essa subjet ividade cartesiana é o pressuposto da noção de 

inconsciente, pois como Descartes, a psicanálise freudiana vê o lugar do 

"eu penso" (mente) como independente do "Eu sou" (corpo). E é nesse 

f i lósofo que se vê mais claramente o esforço do homem burguês para 

af irmar sua liberdade e autonomia em relação a qualquer senhor, 

inclusive Deus.  

Um passo ulterior, dado por Kant (no dizer de Windelband368: o maior 

f i lósofo do Iluminismo) consiste em fazer da subjetividade sujeito 369, 

                                                 

367 -  O inconsc iente, em sua necessár ia re lação d ialét ica com o inconsc iente de outros ,  
é o tes te da verdade da mensagem. Como o lugar do código, o inconsc iente não está 
no ‘ in ter ior ’  do suje ito;  é a terceira pos ição pela qual um emissor é dotado de um 
receptor .  Conforme minha interpretação, no sent ido de que todas as mensagens,  
ar t icu ladas ou não, envolvem-nos num diá logo medido pelo locus do código (o 
inconsc iente) ,  o desejo de comunicar mais que o conteúdo da comunicação é 
seguramente o que capac ita Lacan a reformular a noção de ‘o inconsc iente é o 
d iscurso do Outro ’ def inindo a idéia como ‘sua re lação é com o Outro no d iscurso’,  por 
isso é pelo Outro que você é inconsc ientemente contro lado.  Is to é verdadeiro no  
sent ido puramente formal de que nossa escolha de mensagens é l im itada pelo código;  
é também verdadeiro no sent ido ex is tenc ia l  de que o suje i to consciente tem apenas 
um contro le l im itado sobre o conteúdo de suas mensagens e menos a inda sobre sua 
recepção. Em qualquer evento: nem mesmo um aparente monólogo poder ia ocorrer  
sem a mediação da ‘Al ter idade’.  ( t radução l ivre)   

368 -  W INDELBAND, Gugl ie lmo. Storia Del la Filosofia Moderna: L’i l luminismo 
tedesco e la f i losofia kant iana ,  t rad. Aldo Oberdorfer ,  Firenze:  Val lechi,  1942.  
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entendido como o lugar das representações e organizado por um ‘eu 

penso’ signif icando ‘existo pensando’, que  

 

não é mera função lógica, mas determina o suje ito (que é 
s imul taneamente objeto) re lat ivamente à ex istênc ia e não poder ia 
real izar-se sem o sent ido in terno,  cuja intu ição nunca dá o objeto 
como coisa em si ,  mas s implesmente o fenômeno.370.  

  

Com isso se quer dizer que o sujeito pensante consegue se 

dist inguir de seus objetos de pensamento e toma consciência dessa 

dist inção obtendo a certeza de si da consciência ref lexiva. Dessarte, 

descartes intenta dizer o que é o pensamento, mas não consegue dizer o 

que é o eu. O sujeito do cogito  é uma essência universal, a essência do 

Homem é o pensamento. E o cogito  se fundamenta numa universal idade 

do espírito.  

Para Lacan, assim como para Descartes, a certeza primária é 

aquela que o sujeito tem de sua existência enquanto sujeito, embora no 

psicanalista não haja a res cogitans , mas o sujeito alcançado pela 

separação e destinado à castração, à confrontação com a morte.                                 

Em Kant371 o simbólico é o conceito que apenas a razão pode pensar 

e ao qual não convém nenhuma intuição sensível, por se localizar no 

racional impede que o sujeito, embora possa alcançar o mundo do 

simbolismo, não consiga apresentar o símbolo como objeto, pois esse (o 

símbolo) não possui correspondente intuição sensível e torna discerníveis 

o pensável e o cognoscível.  

                                                                                                                                                     

369 -  Em par t icu lar :  KANT, Immanuel.  Crít ica da Razão Pura, 2ª.  ed. ,  t rad.  Manuela 
Pinto dos Santos  e Alexandre Fradique Morujão; introd. e notas Alexandre Fradique 
Morujão, L isboa: Calouste Gulbenk ian,1989, p. 327 a 378, (B399 a B432) para 
d iscussão dos para logismos da razão e o preparo do cogi to kant iano.   

370 -  KANT, Immanuel ,  op. c i t . ,  p .  374. 

371  -  KANT, Immanuel.  The Crit ique of Judgment ,  t rad. James Creed Meredi th,  
Oxford: Clarendon,  1952, § 59,  p.  221. 
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Em Lacan, o pensamento busca uma interpretação l ingüíst ica do 

simbolismo enquanto condição da possibil idade de conhecer, facultando, 

assim, se possa compreender a hipótese lacaniana da anterioridade e 

autonomia do simbólico em face da fala individual do sujeito, permitindo 

instaurar uma ordem diversa da realidade decorrente da regulação a priori  

do simbólico, sendo a condição humana uma descontinuidade no real.  

Na Pós-Modernidade mercê das rupturas com os paradigmas 

modernos e com a busca de uma unif icação dos saberes (Teorias da 

Complexidade, como as de Edgard Morin), sem lográ-la de fato, o sujeito 

pós-moderno não possui ideais preestabelecidos, permitindo que os pós-

estrutural istas (Derrida, por exemplo) possam proclamar a morte do 

sujeito por sua desconstrução. Nessa subjetividade pós-moderna em que 

inexiste o sujeito como pode o sujeito (inexistente) aproximar-se da 

verdade?  

Ora, para a psicanálise o sujeito é efeito do signif icante (cuja 

existência não pode ser negada) sendo, por essa razão, o sujeito, sem 

substância. Para obter a cópula do signif icante com o corpo e introduzir 

substancial idade – forma o conceito do parlêtre  viabi l izando ver-se a 

verdade como causa material e no verdadeiro reconhecer o gozo – 

conceito-chave para a verdade do sujeito.  

Assim, o sujeito, desse modo recriado, é sempre responsável pela 

verdade evidenciada pelos seus modos de gozo372.  

                                                 

372 -  Tese que será sustentada, também, por LIPOVETSKY, Gi l les. A Sociedade Pós-
Moralista – o crepúsculo do dever e a ét ica indolor dos novos tempos 
democráticos, t rad, Armando Braio Ara, Baruer i-SP: Manole, 2005, p.XXIX: “Pela 
pr imeira vez es tamos em presença de uma soc iedade que,  longe de exal tar  a 
observância dos preceitos super iores, faz deles um culto eufêmico e lança-os ao  
descrédito,  deprec ia o ideal da abnegação mediante o est ímulo s is temático à 
sat is fação das aspirações imediatas, à paixão pelo ego, à fe l ic idade int im ista e 
mater ia l is ta.  <. . .> As democrac ias abdicaram do contrapeso do dever inf in i to  
organizando-se não propr iamente à maneira de a lgo ‘sem fé nem le i ’ ,  mas segundo 
uma ét ica tênue e min imal is ta,  sem ‘obr igações nem sanções ’.  O encadeamento da 
h istór ia moderna levou à ec losão de uma estrutura de gênero inédi to:  as soc iedades 
pós-moral is tas.”    
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4.4. O sujeito e o neoliberalismo.  

 

Numa sociedade complexa, por força da rede de relações 

interpessoais, cada indivíduo part icipa de vários grupos, estabelece 

vínculos de identif icação e se mantém construindo seu ideal do ego 

servindo-se dos mais variados modelos e comparti lhando numerosas 

mentes grupais (raça, classe, religião, nacionalidade, enf im, das 

componentes da cultura dominante (ou não)). Será, segundo Freud 373, 

capaz de ruptura com tais mentes ao manter um ‘fragmento de 

independência e originalidade’. 

Na segunda metade do século passado proclamou-se – frente à 

supremacia do sistema produtivo – a ‘morte do sujeito’, pois a pretensa 

autonomia e racional clareza propugnada pelo I luminismo sucumbia diante 

do poder vinculante das normas de direito, das restr ições civi l izatórias e 

inf luência do f inanciamento sobre a produção dos projetos da cultura. No 

últ imo terço do século XX, os teóricos sociais puseram em dúvida a 

invulnerabil idade dessa autocentrada estrutura e a possibil idade de 

compreender a transformação social exclusivamente à luz da ação 

coletiva inserida na estrutura social374.   

O modelo analít ico marxista, dominante como instrumento de análise 

social no período, que tinha no proletariado o sujeito colet ivo para a 

produção da mudança social, descobriu que a classe não mais conseguia 

explicar a pluralidade interna de formas, posições e estratégias da ação 
                                                 

373  -  FREUD, Sigmund – Psicologia de Grupo e a Anál ise do Ego  ,  in Obras 
Psicológicas – Antologia ,  org. e comentada por Peter Gay, trad. Ar thur Nestrovsk i ,  
Rio de Janeiro: Imago,  1992, p.  586-588. 

 

374  -  Ver BELL, Daniel  et  a l l i i  – Industr ia Cultural y sociedade de masas ,  t rad.  
Eugenio Guasta, Caracas: Monte Avi la ,  1969, para um conjunto de art igos de metade 
de século XX sobre o problema. 
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coletiva. Incorporaram ao modelo primitivo a existência de novos atores 

hegemônicos que foram designados e se autodenominaram, sob 

diferentes rótulos, mas sempre – movimentos, até a derrocada do 

socialismo em seus diferentes modelos e a conformação de um sistema 

transnacional de controle 

A massiva transformação estava aperfeiçoada: por uma inclusão 

forçada de todos num segmentar processo de venda de produtos 

eliminavam-se a classe e os movimentos como sujeitos de uma possível 

mudança e instaurava-se a grande era dos direitos e garantias individuais.  

Os movimentos coletivos t inham sido ‘terminados’ pol it icamente e, o 

sistema, deu por esgotado, incluso, seu papel imaginário. A expectativa 

seria o ressurgimento, em glória, do sujeito construído pelo I luminismo, 

propagandeado pelo neoliberal ismo como o centro das escolhas 

econômicas racionais, subordinado à razão, à competit ividade e a um 

igualitarismo normativo. Os que prof ligavam o neoliberal ismo principiaram 

um discurso lastreado na suposição da existência de polít icas da 

diferença tendo por fundo um conceito de identidade em substituição ao 

de membro de classe social.  

Tais polít icas atuariam mercê de brechas apresentadas ou 

ensejadas pelo sistema, em particular na busca de emancipação de 

minorias (af irmação das diferenças), de garantismo de direitos individuais 

(ou de sua negação por via das diferenças étnicas, morais, rel igiosas 

etc.). O resultado de toda essa atividade menor e lastreada em pequenos 

grupos de controle de ‘novos movimentos’ foi a produção de um 

moralismo estrábico, de uma ‘ética’ sem lastro teórico, de uma 

intolerância aguda e à pregação de valores produzidos sem uma clara 

ref lexão e perspectivação do estado de coisas na sociedade de controle.  

Mesmo assim, a primeira vista parecia intocado o conceito do 

sujeito, tal como construído em cerca de vinte e cinco séculos de 

pensamento ocidental, como o grande ator no cenário social, seja 

individual ou coletivamente, considerado como agente, ator, indivíduo ou 
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sujeito sempre se lhe atribui identidade completa, mesmo que seja 

incoerente, fragmentada em integração provisória. Tudo se justif ica mercê 

da intervenção do deus ex machina  da alienação, do despreparo escolar 

(logo, por ação da sociedade), da pertinência a grupos capazes de 

exercer má inf luência etc.  

Afastadas as intercorrências externas – volta o sujeito a ter 

integridade e identidade. Estas suposições, entretanto, contribuem para 

que se possa perceber quanto é inconsistente o sujeito contemporâneo: 

há uma heterogeneidade interna irreprimível – o novo sujeito é 

translúcido, a informação e as relações com o sistema de comunicações 

vulneram sua integridade e o tornam heterogêneo. 

O conflito não é apenas indireto e entre os atores, há a presença de 

elementos desagregadores na própria imanência, pois esta só se define 

diante do outro e é no tempo objetivado que se estabelece a relação real 

ou imaginária entre tais contendores, que se af irmam e se negam 

permanentemente, isto é, a identidade é algo precário e temporal e o 

sujeito é o resultado dessas prát icas identitárias nas relações de 

absorção/rejeição do outro.  

Esse é o fundamento de se escolher, nesta conjectura, l ingüistas e 

psicanalistas para compor o quadro de recuperação do conceito depois da 

grande crise: a busca da identidade, a construção dessa identidade passa 

a ser uma categoria central para efeito da formação do conceito de sujeito 

da / na psicanálise, representando o caráter descentrado da subjetividade 

“individual”, o ‘vazio’ que habita o mais profundo do ser, condição 

viabi l izadora de todas as possibi l idades do sujeito, horizonte de sua vida 

psíquica. O sujeito emerge da crise da descoberta da falha da estrutura, 

sempre do Outro, incapaz de garantir, de ‘dar suporte’ e estabil idade à 

identidade vigente até esse encontro com a alteridade375. A reação é de 

                                                 

375 -  HUOT, Hervé. Do sujeito è imagem: uma história do olho em Freud, t rad.  
Cláudia Ber l iner,  São Paulo: Escuta, 1991. – apresenta importante reposi tór io de 
exemplos e casos c l ín icos em que as af irmat ivas fei tas podem encontrar supor te.  O 
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suprimir esse incômodo, pelo esquecimento ou pela incapacidade de ver 

[o conhecimento sempre se associa metaforicamente à visão (intuere, 

theoria etc.)]:  

O doente ret i rou das pessoas de seu meio e do mundo exter ior  
em geral todo o invest imento l ib id inal até então or ientado para 
e les , tudo se tornou indiferente e como que ir re levante para s i,  é  
por isso que prec isa expl icar o universo, por in termédio de uma 
rac ional ização secundár ia,  como estando “em milagre,  
apressadamente improvisado’ .  O f im do mundo é a projeção 
dessa catást rofe in terna, vez que o universo subjet ivo do doente 
acabou desde que este lhe ret irou seu amor .376 

 

E, se no espaço individual a heterogeneidade é imensa, quando o 

ator social é coletivo – há apenas mobilização, o que não acarreta 

identidade e por motivos os mais variados e exteriores em sua origem. 

Não há identidade para a ação – os atores têm – até mesmo – objetivos 

comuns, mas a motivação é diversa. O economista Mancur Olson377 assim 

se expressa:  

Freqüentemente é dado por  cer to, ao menos quando há objet ivos  
econômicos envolv idos, que grupos de indivíduos com interesses 
comuns usualmente tentam promover esses in teresses comuns.  
Espera-se que os grupos de indivíduos com interesses comuns  
ajam por esses interesses tanto quanto se espera que os 
indivíduos iso ladamente ajam por seus interesses pessoais.  Esse 
senso comum sobre comportamento grupal emerge com 
f reqüênc ia não apenas em tr ivia is d iscussões cot id ianas como 
também em textos acadêmicos, Mui tos  economistas das mais  
d iversas tradições metodológicas e ideológicas acei taram 
impl íc i ta ou expl ic i tamente essa idéia.   
<. . .> 
Mas não é verdade que a idéia de que os grupos agirão para 
at ingir  seus objet ivos seja uma seqüênc ia lóg ica da premissa do 
comportamento racional e centrado nos própr ios  in teresses.  Não 
é fato que só porque todos os indivíduos de um determinado 

                                                                                                                                                     

tex to se apóia, a inda, em FREUD, Sigmund. Remarques psychanalyt iques sur  
l ’autobiographie d’un cas de paranoïa ,  in Cinq psychanalyses,  Par is:  PUF, 1954, p. 
263-324.    

376 -  FREUD, Sigmund, op.c i t . ,  p.  314. 

377 -  OLSON, Mancur.  A lógica da Ação Coletiva :  os benef ícios públ icos e uma 
teoria dos grupos sociais ,  t rad. Fabio Fernandez,  São Paulo:  EDUSP, 1999,  p.13-  
14. 
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grupo ganhar iam se at ingissem seu objet ivo grupal e les agirão 
para at ingir  esse objet ivo, mesmo que todos eles sejam pessoas 
rac ionais e centradas nos seus própr ios in teresses. Na verdade,  
a menos que o grupo de indivíduos do grupo seja realmente 
pequeno, ou a menos que haja coerção ou a lgum outro  
d ispos it ivo espec ia l que faça os indivíduos agirem em interesse 
própr io,  os indivíduos rac ionais e centrados nos própr ios  
interesses não agirão para promover  seus interesses comuns ou 
grupais.  

 

De fato, a organização da sociedade neoliberal pretende estabelecer 

o dissenso, há uma ‘moral idade’ do individualismo se sobrepondo à ação 

coletiva, a busca dos próprios interesses segundo ‘decisões racionais com 

vistas a f ins’ vulnera a solidariedade, a lealdade, a f idelidade378. É 

importante repensar a categoria do sujeito para situar os processos 

polít icos que a informam.  

A subjetividade necessita articular-se com uma interrogação polít ica 

tendo em vista a heterogeneidade constitut iva dos atores colet ivos tais 

como movimento, organização, instituição e, no l imite, classe social.  

Heterogeneidade desse ator colet ivo visto como fruto de um 

processo em que um coletivo de sujeitos se reconhece como semelhantes 

ou complementares diante de outro(s) e disso faz a sua condição de 

existência. O evoluir do processo de participa esse heterogêneo ator 

coletivo provoca mudanças em sua estrutura e composição e, quando se 

                                                 

378 -  COMPARATO, Fábio Konder.  Ética: direito, moral e rel igião no mundo 
moderno ,  São Paulo: Companhia das Letras , 2006, escreveu: “ (a sol idar iedade) e la é 
o fecho de abóboda do s is tema de pr incíp ios ét icos , pois complementa e aperfeiçoa a 
l iberdade, a igualdade e a segurança.  Enquanto a l iberdade e a igualdade põem as 
pessoas uma diante das outras , a sol idar iedade as reúne,  todas, no seio de uma 
mesma comunidade. Na perspect iva da igualdade e da l iberdade,  cada qual re iv indica 
o que lhe é própr io.  No p lano da sol idar iedade ,  todos são convocados a defender o 
que lhes é comum.  Quanto à segurança,  e la só pode real izar-se em sua p leni tude 
quando cada qual ze la pelo bem de todos e a soc iedade pelo bem de cada um dos 
seus membros.”  (p.577)   Acrescentar-se- ia a isso: a sol idar iedade (e não o 
sol idar ismo) é a única via para a inserção efet iva do suje i to  contemporâneo na 
atmosfera d iscurs iva da soc iedade e no encontro de seu espaço como um quase-
contínuo semânt ico-pragmát ico.  Sem esquecer que todos esses conceitos l iberdade,  
igualdade, f ratern idade e sol idar iedade só tem sem t ido no quadro de uma civ i l idade 
ou, mais precisamente, c idadania. 
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desfaz o fator de mobilização, o ator coletivo se esfacela no sucesso (ou 

no fracasso).  

Compreender os conceitos de sujeito379 e identidade signif ica 

possibil itar uma abordagem mais consistente de problemas da f i losof ia 

polít ica como o conflito, a emancipação, a pluralidade, o policulturalismo 

e toda a messe decorrente de expectativas de gestão democrática da 

sociedade. A compreensão de quão fragmentário é o sujeito colet ivo 

reduzirá os projetos totali tários e messiânicos ao introduzir a necessária 

perspectiva da limitação temporal da persistência dos móbiles sociais.  

Esse modelo, em que os membros dos atores coletivos têm 

consciência de sua precariedade e parcial idade e o conhecimento de que 

a união existente decorre da mobil ização em torno de interesse(s) 

coletivo(s) existentes, criados ou a criar e não, muito provavelmente, de 

desígnios do Alt íssimo, leis históricas ou materiais favorecerá a 

implantação de sistemas de governo mais plurais e democráticos e 

desmascarará os habituais manipuladores de opinião que visam à 

preservação do móbile para a manutenção do estado de coisas e da 

distribuição do poder.  

Os processos de socialização e a situação social de classe do 

sujeito (quer individual, quer colet ivo) – assinalam a necessidade de se 

ref letir sobre a identidade. A valorização da diferença como fator 

preponderante da dinâmica pessoal e social levam à necessidade de se 

pensar a identidade que radica, na civi l ização ocidental, na constatação 

das diferenças que indicam que ser algo não permite ser outra coisa: a 

                                                 

379 -  Para fazer-se suje ito a cr iança deve defrontar a morte do pai,  s ignif icante do  
vínculo paternal  que leva à Lei,  à Ordem , is to é, o pai ,  enquanto s ignif icante 
(presença de uma ausênc ia),  é  viabi l izador  do acesso do suje i to  ao s imból ico 
hor izonte do possível e da morte do Eu como suje ito .  O suje i to se vê preso,  então, por  
uma tensão d icotômica: à fantasia narc ís ica de reviver o Eu ideal e de outro a 
submersão da c isão suje i to /moi ,  moi / je .  Ao negar essa efet iva c isão, O je nega com 
sua fa lsa unidade essa efet iva c isão e se torna suporte de uma carênc ia – que nos faz 
ver no suje i to  uma quase cont inuidade. 
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identidade implicaria invariância e projeto (a mudança seria controlada a 

partir do idêntico). 

A invariância tem sido contestada e prefere-se falar,  já desde o pós-

estrutural ismo380, em um processo de identif icação contínuo, isto é, não 

há uma identidade acabada que se põe nas relações sociais, mas um 

indivíduo que se constrói ao se relacionar, num processo de individuação 

pela diferença. Como disse Freud381: 

Nenhuma outra técnica de condução de vida l iga o indivíduo tão 
f irmemente à real idade como a ins is tênc ia no trabalho, que, pelo 
menos, o insere de forma segura em um f ragmento de real idade,  
a saber,  a comunidade humana. A poss ib i l idade de des locar  
sobre o t rabalho prof iss ional e sobre os  vínculos humanos que 
com ele formam laços uma medida cons iderável  de componentes  
l ib id inais,  narc is is tas,  agress ivos ou mesmo erót icos lhe confere 
um valor que não se opõe a seu caráter indispensável para 
af iançar  e jus t i f icar a v ida em soc iedade. 

 

E essa submissão do mais íntimo ao mais externo acaba por se 

constituir numa tensão neurot izante permanente entre a necessidade de 

pertencer e a aquela de individualizar-se, tornar-se diverso. 

Como aponta Joel Birman382: 

 Foi com este enunc iado conc iso que Freud del ineou a 
pos ição de f ragi l idade estrutura l do suje ito,  ao re lac ionar este à 
sua corporeidade, às ameaças da natureza e aos horrores 
gerados nas re lações ambivalentes com os outros. Essa 
formulação sobre o desamparo condensa a tota l idade do d iscurso 
f reudiano anter ior ,  sendo a inf lexão máxima da descober ta 
ps icanal í t ica. Ser ia porque os homens são f rágeis ,  f in i tos e 
morta is que eles prec isam cr iar  todos os art i f íc ios  para o 
tamponamento daquelas marcas que se mater ia l izam com os 

                                                 

380  -  Entre outros, Foucault ,  Deleuze e Derr ida- para permanecer na v isão mais  
comum do movimento.    

381 -  -  FREUD, Sigmund. Psicologia de Grupo e a Anál ise do Ego ,  in Obras 
Psicológicas – Antologia ,  org. e comentada por Peter Gay, trad. Ar thur Nestrovsk i ,  
Rio de Janeiro: Imago,  1992, p.  586-588. 

 

382 -  BIRMAN, Joel.  Mal estar na atualidade:  a psicanálise e as  novas formas de 
subjet ivação.  6ª.  Ed.,  Rio de Janeiro:  Civ i l ização Bras i lei ra,  2007, p.  36. 
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ouropéis da vanidade, da suposta auto-suf ic iência e da 
onipotênc ia. 

 

Em oposição a esse individualismo voluntarista, esta conjectura 

deseja instaurar a possibil idade de um imaginário social383 (no âmbito da 

cultura) e sua dimensão coletivo-prática de mobilização (no âmbito da 

civil idade) a f im de se obter uma sociedade paritária e equânime, em que 

os limites da informação, conhecimento e organização do sujeito possam 

ensejar-lhe condição para relacionar-se ativamente com as restr ições 

impostas pelo estado de coisas existente: regras sociais civi l izatórias (os 

hábitos, os bons costumes, as boas maneiras, a moda e assemelhados),  

princípios morais e legais, leis, pré-concepções arraigadas. Um sujeito, 

não mais visto como objeto narcísico de desconhecimento de imaginário, 

mas um que assuma as possibi l idades criadoras do inconsciente e possa 

afazer-se a elas, deixando de ser um signif icante abandonado às forças 

da lei e tornando-se o projet ista de si próprio e de suas relações com o 

outro mediante uma contínua produção de si, de suas formas de 

representação (inclusive a de linguagem) e de afeto. 

O imaginário viabil iza a produção da diferença e reorganiza a 

economia do sujeito viabi l izando a ref lexão e, mesmo, a transgressão dos 

limites do rot ineiro, do heterônomo. Nesta conjectura se vê a relação 

entre os projetos e objetos sociais como uma dinâmica que enseja a 

produção dessa sociedade com o concurso de uma subjetividade inserta e 

crít ica nos contextos sociais e históricos dos quais advém. Signif ica, 

assim, uma ruptura com os processos instrumentais e mercanti l istas do 

capital ismo neoliberal, reconhecendo a inanidade da auto-suf iciência 

narcísica e buscando incessantemente a autoconsciência. 

                                                 

383 -  Imaginár io soc ia l entendido como autoprodução,  cr iação contínua e indeterminada 
de  s ímbolos , formas e imagens, a gestação da ‘real idade’ como projeto soc ia l,  um 
ludus puerorum que v iabi l iza o novo em dada soc iedade. 
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A correlata ruptura com o individualismo metodológico e sua 

simplif icação e pueri l ização das situações se faz necessária a f im de 

incorporar uma leitura macrossistêmica da sociedade e viabi l izar um 

pensamento que incorpore a possibil idade de ações colet ivas 

transformadoras /  inovadoras sobre a realidade social existente 

(construída para estabelecer um mercado econômico auto-regulador) em 

que se buscou (e ainda se busca) sistematicamente o rendimento, mesmo 

à custa de se reduzir a subjetividade humana à racionalidade econômica 

da doutrina liberal.   

As conseqüências desse totalitarismo diáfano que transforma, 

simultaneamente, o capital, a terra e o trabalho em simples mercadorias 

são, além de um individualismo autofágico, a submissão completa das 

sociedades às leis de mercado e a supressão de todos os vínculos 

anteriores da vida comunitária, processo atomizante da resistência às 

ideologias do progresso e do consumo il imitado e de destruição metódica 

do coletivo. 

A propaganda, interferindo no imaginário, vende direitos, garantias e 

soluções individuais mascarando a necessidade de soluções sociais e 

públicas. Atomiza a demanda de serviços e proteção do Governo, 

travestido de Estado, e enseja a perda dos direitos sociais na esfera da 

cidadania. Educação, saúde, segurança pública, moradia tornam-se 

concessões beneméritas, que no mínimo reelege os gestores e não 

deveres decorrentes da concessão tr ibutária ao Estado.  

O sigilo burocrático continua definindo as aplicações dos recursos 

escassos e o súdito, individualizado e ‘auto-suf iciente’ perdeu sua 

capacidade de mobil izar-se. Tendo em conta, nesta conjectura, que os 

projetos da sociedade são gestados pelos sujeitos trata-se de 

compreendê-los como quase-continuidades identitárias em processo 

contínuo de construção via ref lexão, negociação intersubjetiva e com o 

outro, numa democracia part icipativa radical.   
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Mercê dessas negociações intersubjetivas será possível obter-se 

mobilização e formação de sujeitos coletivos para solução de conflitos de 

índole colet iva, vez que, como disse Birman: "o sujeito é imediatamente 

representado no campo da intersubjetividade, implicando sempre outros 

sujeitos" (1994:128), o que leva a discussão para além da tensão entre 

indivíduo e sociedade conduzindo-a para a esfera das expectat ivas da 

cultura em relação com a civil idade.  

De fato, essa relação Cultura X Civi l ização sempre será tensa pois o 

acesso do sujeito à lei e à ordem simbólica, como bem observou Lacan, 

se dá por meio da interdição e do sacrif ício, pois para se autoconstituir, o 

sujeito submete-se à regra civil izada (como a do tabu do incesto, por 

exemplo) e se distancia da possibil idade de plena realização do gozo - 

reforçando a tese freudiana do vínculo indissociável entre o indivíduo e o 

social. 

 

 

 

4.5. Aperfeiçoando o projeto neoliberal. 

O agir mais af inado com o neoliberal ismo, mais propriamente: dos 

neoliberal ismos384, sempre será, com a necessária melif luosidade de seus 

intentos, reduzir a mobilização social. Para tanto buscará destruir as 

organizações sociais coletivas ou, se impossível, sobre elas estabelecer 

controles (pensa-se nas ONGs, nas OSCIPs e assemelhadas) e, como 

contrapartida, certo culto do sujeito isolado e l ivre e senhor de direitos 

                                                 

384 -  Essas correntes surg idas das posturas da Escola de Viena, em part icu lar  as de 
HAYEK, Fr ieder ich A.  consubstanciadas em seu: Direito, Legislação e Liberdade:  
uma nova formulação dos princípios l iberais de just iça e economia polít ica ,  3  
vo l. ,  t rad. Ana Mar ia Capovi l la et a l l i i ,  sup.  e apr .  Henry Maksoud, São Paulo: Visão,  
1985, adquir iram diferenças de abordagem e ênfase, mas conservam a l inha gera l de 
abordagem que v isa a desregulamentação da economia e o mínimo de in tervenção 
estata l:  o l ivre mercado conduzir ia o f luxo de apl icações e o retorno produzir ia o bem 
estar soc ia l. 
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individuais. Um segundo olhar, entretanto, revela que mesmo este últ imo, 

embora cultuado – não chega a ser estabelecido.  

Na nossa época, a das democracias l iberais, def init ivamente tudo 

repousa sobre o sujeito individualizado, sobre a sua autonomia 

econômica, jurídica, polít ica e simbólica. De fato, como pondera Singer385:  

O neol ibera l ismo é umbil ica lmente contrár io ao es tado de bem-
estar,  porque seus valores individual is tas são incompatíveis com 
a própr ia noção de d ire itos soc ia is,  ou seja,  dire itos que não são 
do homem como cidadão, mas de categor ias soc ia is,  e que se 
dest inam a desfazer o veredic to dos mercados, amparando os 
perdedores com recursos públ icos, captados em grande medida 
por  impostos que gravam os ganhadores. 

 

O sujeito, no campo jurídico, abandona tal condição de proprietário 

de direitos, embora apenas individuais e passa a ser o administrado; pela 

violação de sua integridade é acometido por colapsos psíquicos oriundos 

de dissonâncias cognitivas e da diferença entre meios e f ins (anomia); a 

violência, não apenas simbólica, e a exploração em larga escala, 

incluindo o de seu potencial criat ivo, reduzem o cidadão a pouco mais de 

que um foco de relações e funções, amplamente intercambiável e, como 

tal, sem individualidade.   

A existência de currículos mínimos para a formação nos diferentes 

ramos prof issionais asseguraria a possibil idade de substituir os focos de 

funções de modo exitoso e paradoxalmente acentuar, por tal igualdade, a 

alienação e a desigualdade. E esse paradoxo repousa na radical 

transformação da condição do sujeito por efeitos da segmentação do 

mercado386 – tanto das mercancias, quanto da mão-de-obra.  

                                                 

385 -  SINGER, Paul .  A cidadania para todos ,  in PISKY, Jaime e PINSKY, Car la 
Bassanezi  – História da Cidadania,  São Paulo: Contexto, 2003, p.191-263,  p. 254. 

386-  Basta constatar  as  prát icas de regis tro prof iss ional,  de caráter corporat ivo e  
cartorár io ,  que ex igem o cursar de determinadas d isc ip l inas como condição para a 
expedição do regis tro. Se o curr ícu lo fo i f lex ib i l izado, ex t inguindo-se o caráter  de 
mínimo obr igatór io,  na prát ica: há a expectat iva de que se cumpram determinados 
requis itos  para obtenção do regis tro prof iss ional. 
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De fato, o trânsito dos grandes processos de legit imação 

(part icularmente – polít ica) para a busca de uma ‘ética’ atomizada e 

aplicável aos casos é registro da dissolução da modernidade387 clássica e 

o ingresso no pós-moderno: recorrendo a essa nova ‘ética’ fala-se no 

progresso da autonomização do ‘sujeito’ e em sua emancipação para 

liberar o sistema do encargo prestacional do Estado Providência. 

Luhmann388 refere-se ao preconceito humanista que consiste em 

considerar a sociedade constituída por pessoas389 ou relações entre 

pessoas; a um segundo que consiste na pressuposição de uma 

multipl icidade territorial de sociedades e a um terceiro defluente da teoria 

do conhecimento: a diferenciação entre sujeito e objeto. Só os sujeitos 

têm auto-referência – objetos são como são.  

Mas, para Luhmann, a sociedade é autológica, isto é, um objeto que 

se autodescreve. Para tanto entende sistema como uma diferenciação: 

aquela existente entre sistema (lado interno da forma) e ambiente (lado 

externo da forma). A produção (poéisis do verbo poiein - criar), a obra, é 

                                                 

387 -  Pode-se entender que a Modernidade a inda está em processo,  mas as var iações 
impostas ao projeto conduzem na direção de outros  hor izontes.  O s is tema de 
produção mudou e as  re lações e os valores, também. A argumentação habermasiana 
tem a força do canto da sere ia,  mas também de c isne: os que acredi tam que a 
Modernidade se es tenderá por muito tempo embairam-se com a pretensão neol ibera l.  
Tempos a inda mais  acerbos se avizinham: o desemprego será massivo – apenas a 
produção do novo e a manutenção do maquinár io cobrarão demanda.  

388 -  Ver O Conceito de Sociedade  in BAETA NEVES, Clar issa Eckert  e SAMIOS, Eva 
Barbosa.  Niklas Luhmann: a nova teoria dos sistemas ,  Por to Alegre: UFRGS/ 
Goethe- Inst i tu t ,  1997.  

389 -  Para Luhmann a pessoa é uma forma que serve ao acoplamento estrutura l de 
s istemas psíquicos e soc ia is ,  serv indo à interpenetração e ir r i tação desses s istemas 
autopoiét icos.  Pessoa é conceito que serve para observação dos indivíduos humanos,  
é unidade construída pela comunicação para refer ir -se aos humanos como unidade 
s intét ica de s is tema psíquico-orgânico: s imples artefatos semânt icos dest inatár ios do 
f luxo unid irec ional da comunicação de massa. A personal ização resta c ircunscr i ta  à 
comunicação nos s is temas soc ia is .  Diversamente, DAVIDSON escreve: “Falamos tão 
l ivremente sobre l inguagem, ou l ínguas, que tendemos a esquecer que não ex istem 
ta is co isas no mundo: o que ex iste são apenas pessoas e seus diversos produtos 
acúst icos e escr i tos .  Este ponto, óbvio em si mesmo  é, no entanto, fác i l  de 
esquecer<.. .>. ”  (2001:  p.108) 
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a forma do sistema, é a diferença entre seus lados externo/interno. Tal 

autopoiése leva ao conceito de fechamento operacional do sistema 

decorrente da imposição lógica de que nenhum sistema possa operar fora 

de seus limites e l ida, exclusivamente, com operações de auto-

observação e de autodescrição.  

O produto da sociedade, como tal,  é a comunicação, isto é: o 

sistema social é um sistema de reprodução de comunicações a partir de 

comunicações, operacionalmente fechado e constituído exclusivamente de 

suas operações. Isto é, Luhmann entende ser o sistema fechado apenas 

sob o ponto de 

vista operacional,  mas aberto cognitivamente, o que lhe permite se 

adequar às inf luências advindas do ambiente, embora sempre sob a 

óptica interna ao próprio sistema, o que pode culminar com alterações 

evolutivas em seus programas (plano estrutural).   

O fechamento operacional,  por seu turno, garantiria a identidade do 

sistema, ditada pela função que exerce e por seu código binário (ambos 

inalteráveis), bem como seus programas que auxil iam a aplicação do 

código e que são passíveis de alteração.  Ou seja, seria possível mudar a 

estrutura, sem alterar a função sistêmica. Quanto ao fato da comunicação 

apresentar-se como operação básica e exclusiva do sistema social, trata-

se de um corte no objeto de análise sempre a part ir de observações da 

própria realidade.  

Mas, sendo a comunicação operação básica da sociedade, por seu 

intermédio se regula o mercado e este, por sua vez, transforma a própria 

relação comunicativa em mercadoria, sem esquecer, como bem o disse 

Bourdieu390, que: “ 

Vez que os s is temas s imbólicos der ivam suas es truturas da 
apl icação s istemát ica de um simples pr inc ip ium div is ionis e  
podem assim organizar a representação do mundo natura l e 

                                                 

390 -  BOURDIEU, Pierre.  The thinkable and the unthinkable .  in The Times Literary 
Supplement, 15/10/1971, p. 255-256 . 
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soc ia l d iv idindo-o em termos de c lasses antagônicas: uma vez 
que fornecem tanto o s ignif icado quanto um consenso em relação 
ao s ignif icado através da lógica de inclusão/exc lusão, encontram-
se predispostos por sua própr ia estrutura a preencher funções 
s imul tâneas de inc lusão e exc lusão,  assoc iação e d issoc iação,  
integração e d ist inção. Somente na medida em que tem como sua 
função lógica e gnos io lógica a ordenação do mundo e a f ixação 
de um consenso a seu respeito,  é que a cultura dominante 
preenche sua função ideológica – is to é,  polí t ica – de legi t imar  
uma ordem arb itrár ia:  em termos mais  r igorosos, é porque 
enquanto uma estrutura est ruturada reproduz sob forma 
transf igurada e, portanto, ir reconhecível,  a estrutura das relações  
sóc io-econômicas prevalecentes que,  enquanto uma estrutura 
estruturante (como uma problemát ica),  a  cultura produz uma 
representação do mundo soc ia l  imediatamente ajustada à 
estrutura das re lações sócio-econômicas que, doravante, passam 
a ser percebidas como natura is e, destar te, passam a contr ibuir  
para a conservação s imból ica das relações de força v igentes. 

 

 

Deste modo, af irmar que comunicação será sempre comunicação, 

operando em quaisquer dos ‘planos’ sociais  (jurídico, econômico,familiar, 

afetivo etc.), sem que se opere qualquer alteração em sua estrutura ou 

em sua função signif ica tornar natural a dominação, mesmo que se alegue 

que o problema estaria em outra parte, como por exemplo, no fato de o 

mercado interferir diretamente em outros subsistemas sociais, impondo 

seu código (ter/não ter) ao código próprio desses outros, implicando em 

sua desdiferenciação, ao que Luhmann denomina de corrupção sistêmica 

e à qual, portanto, crit ica.  

Mas, esquecendo que essa imposição é onipresente porque 

sistemicamente relevante: as diferenciações são apenas categorias 

teóricas para esconder que a própria capacidade de comunicar 

coletivamente depende de capacidade econômica, mesmo a produção 

teórica depende de f inanciamento. A corrupção sistêmica é corrente e se 

o conceito de comunicação tem como dependente aquele de sociedade, 

para Luhmann tal conceito é operação que transforma diferentes em 

diferenças. Como tal, comunicações podem ser aceitas ou rejeitadas – o 

que el imina a possibil idade de consenso definit ivo: cada evento 

comunicativo fecha e abre o sistema.  
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Com essas definições, nota-se que os sujeitos fazem parte do 

ambiente e não do sistema. Não há mais relações entre sujeitos e 

sistema: apenas a comunicação é operação social e mesmo a mais 

simples comunicação é operação recursiva, pois depende da base anterior 

de informação, mensagem e compreensão e se constitui numa rede de 

conexão recursiva de comunicação passada e futura.  

Portanto, sociedade é sistema autológico e só real iza as operações 

defluentes de auto-observação e auto-descrição mercê de sua forma 

operacional de comunicação e é o sistema de todas as comunicações, 

capaz de se reproduzir autopoieticamente ao produzir na rede de conexão 

recursiva de comunicações novas e outras comunicações391. Isto é: a 

sociedade é comunicação. 

Uma conseqüência imediata desse fato é expressa por Luhmann392 

do seguinte modo: 

 <. . .> perdemos poss ib i l idade de formular enunc iados sobre ‘o  
homem’ (no s ingular) .  Isso parece doer muito. Mas se é vál ido 
que ‘o homem’ ex iste realmente apenas desde o f ina l do século 
18 pode d izer com boas razões:  forget i t !  E le per tence a um 
per íodo de trans ição,  no qual a inda não era possível descrever  
adequadamente a sociedade moderna, sendo preciso, em vez 
d isso, desviar para i lusões sobre o futuro, para preservar ,  então,  
com a assoc iação semântica entre ‘a soc iedade’-  ‘o futuro’  –  ‘o  
homem’, a esperança de uma unidade capaz de aperfe içoamento. 

 

O que esse autor parece não vislumbrar é a poderosa carga polít ica 

que essa concepção comporta, mas isto é i lusório, pois não deixa de 

af irmar a exclusão do sujeito para a esfera do meio ambiente e a 

impossibil idade de relação entre o sujeito e o sistema, pois o processo é 

comunicativo e não da esfera da ação humana: como se a comunicação 

fosse um dado, conforme forceja por construir, com escasso sucesso, em 

                                                 

391 -  Para Luhmann é impossível repet ir  comunicações. 

392 -  op.c it . ,  p .  83. 
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seu A realidade dos meios de comunicação393 servindo-se do conceito 

de meios de comunicação como ‘todas as instituições da sociedade que 

se servem de meios técnicos de reprodução para a difusão da 

comunicação” (2005:16) e assumindo que as instituições pré-existem e 

são dist intas dos seres humanos concretos e pela hipóstase de que “É 

decisivo, em todos os casos, o fato de não poder ocorrer nas pessoas que 

participam [dos meios de comunicação], nenhuma interação entre emissor 

e receptor. A interação torna-se impossível pelo fato de ocorrer a 

interposição da técnica e isso tem conseqüências de longo alcance que 

definem para nós o conceito de meios de comunicação” (2005:17) antes 

de tudo, é preciso lembrar que a técnica, existente no subsistema da 

cultura só se concret iza pela ação humana via tecnologia e, é claro, 

ambas são produtos da atividade concreta dos homens que produzem o 

conteúdo efetivo dos processos comunicativos (destinados a seres 

humanos) e a sociedade humana e suas transformações394.  

Além disso, a Teoria do Sistema Geral na versão luhmanniana 

localiza a vida cotidiana na periferia do sistema e sendo o humano 

periférico ao social não se torna possível resgatar o sujeito de formas 

inumanas de viver em que esteja acrisolado. 

Nessa sociologia anti-humanista e, em decorrência, excludente da 

importância da ação humana (escondida nas funções e nos papéis) na 

construção do social há pouca possibil idade de sanar problemas de 

natureza empírica como a manipulação e a interferência de atores sociais, 

particularmente aqueles em situação de fazê-lo mercê de seu 

posicionamento funcional na estrutura sistêmica, na produção de 

‘irr itações’, seu modo interessante de reconhecer que o fechamento 

operacional de seu. ‘sistema’ não pode ser estanque, sob pena de 
                                                 

393 -  LUHMANN, Nik las. A realidade dos meios de comunicação .  t rad. Ciro 
Marcondes F i lho, São Paulo:  Paulus,  2005. 

394 -  O que irá reconhecer longamente no capítu lo 12 da obra c itada.  
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soçobrar ao mesmo, ao idêntico, pois a autopoiése depende da 

interferência de processo efetivamente criativos e não meramente 

transcritores, como seria possível num sistema restri to à comunicação 

como dado.  

Comunicação essa que Luhmann vê como a síntese de três 

seleções: ato de comunicar (emissão/elocução); informação e, enf im, 

compreensão/entendimento. Essa últ ima seleção precisaria ser, segundo 

esse autor, incluída na comunicação para que a comunicação pudesse ser 

entendida como auto-referencial: e isso expõe a fraqueza de seu projeto. 

As funções claramente humanas precisam ser escamoteadas a f im de que 

esses, os seres humanos capazes de compreender e decidir,  possam ser 

suprimidos do sistema e esse f ique ‘operacionalmente’ fechado.   

Isso se art icula, com a questão defluente da complementaridade 

entre sistemas, das relações que estabelecem entre si:  ou há um único 

sistema de toda sociedade humana que se ajusta como tal e que tem 

como meio os humanos e os demais objetos lançados à periferia ou os 

sistemas não funcionam como agentes de racionalidade da totalidade do 

sistema sendo a racionalidade total do sistema impossível e configurando 

uma teoria de complexidade sempre crescente.  

De fato, a autonomia dos sistemas não implica isolamento bastando 

lembrar-se da inter-relação entre o sistema polít ico e aquele dos meios de 

comunicação de massa: há bastante manipulação da prévia tratativa das 

assessorias de imprensa do sistema polít ico com as editorias do sistema 

de mass-media, pois há enorme conexão pessoal entre tais segmentos 

dos sistemas em relação, em particular quanto ao agendamento de 

agentes sociais concretos em ação permanente. Ainda, que se nos 

permita a insistência, quando Luhmann395 af irma: 

                                                 

395  -  O Conceito de Sociedade  in Niklas Luhmann: a nova teoria dos sistemas ,  org.  
Clar issa Eckert  Baeta Neves e Eva Barbosa Samios, Porto Alegre,  UFRGS/ Goethe-
Ins t i tut ,  1997,  p 86-87. 
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Com todo o r igor :  a ‘part ic ipação’ do indivíduo na soc iedade está 
exc luída. Não há nenhuma comunicação entre ind ivíduo e 
soc iedade,  já  que comunicação é sempre uma operação interna 
do s istema soc ia l.  A soc iedade nunca pode sair  de s i mesma com 
as própr ias operações e abranger o ind ivíduo; com as própr ias 
operações e la só pode reproduzir  sempre as própr ias operações.  
Pois  e la não pode – e is to dever ia,  na verdade, ser fac i lmente 
compreendido (mas por que não o é?) – operar fora de seus 
própr ios l im ites . O mesmo vale, em sent ido inverso, para a v ida e 
consc iência do indivíduo. Também aqui as  operações 
reprodutoras do s istema permanecem no s is tema. Nenhum 
pensamento pode abandonar a consc iênc ia que e le reproduz.  E 
não dever íamos dizer :  por  sor te? Pois,  o que acontecer ia e como 
eu poder ia desenvolver ind iv idual idade, se outros pudessem, com 
seus pensamentos, movimentar meus pensamentos? E como se 
dever ia poder imaginar a soc iedade como uma hipnose de todos  
por todos? <.. .> Levar a sér io a ind iv idual idade s ignif ica: 
conceber ind ivíduos como produto de suas própr ias ações, como 
máquinas h istór icas auto-referenc iais ,  que com cada operação 
própr ia determinam a s ituação de part ida para novas operações e  
que só podem fazer isso através de suas própr ias operações. Por 
essa razão não há também nenhuma interação normat iva de  
indivíduos na soc iedade. Di to de outra forma: quando alguém tem 
vontade,  não há nenhuma norma da qual não se possa afastar .  
Não há nenhum consenso, se isso devesse s ignif icar que as  
c ircunstânc ias empír icas nas quais os indivíduos se encontram 
estão de a lgum modo em concordânc ia.  Só exis tem 
correspondentes esquemas de observação nos quais um 
observador  determina-se a s i  própr io a constatação de que um 
comportamento está de acordo com uma norma ou se desvia 
dela. E es te observador também pode ser um sistema de 
comunicação- um tr ibunal,  os  meios de comunicação de massa 
etc .  Quando se pergunta sobre os fundamentos de real idade de 
normas ou de supos ições de consenso é necessár io,  por isso,  
observar um observador ;  e quando se desiste de aceitar  Deus 
como o observador do mundo, ex istem para isso sempre vár ias  
outras poss ib i l idades.  

 

Como se pode perceber as organizações e órgãos sociais movem-se 

como se a estrutura sobre-determinasse suas partes. O sistema 

comunicativo permite os acoplamentos de tal sorte que a ação social, no 
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sentido parsoniano, é erradicada. O grande sujeito do sistema social é o 

próprio sistema e em sua últ ima obra396 af irma: 

 

Die grundel legende Kommunikat ionsmedium, das d ie regulare,  
mit  Fortsetzung technende Autopoies is  der Gesselschaf t  
garant ier t ,  is  d ie Sprach. 

 

A grande questão é que a língua não é um dado, menos ainda a 

Fala, mas um construído – o que implica a presença constante de seres 

capazes de produzir variedade. 

 

4.6. Novas estratégias de dominação. 

A leitura neoliberal quando alcança o "sujeito", sem eliminá-lo como 

em suas versões mais sof isticadas, vê não o ‘subjectum’, aquele sob o 

qual se lança o sentido, mas sim o ‘subjectus’, o submisso, e entende a 

história como seqüência de submissões a centros de configurações 

simbólicas: a physis no mundo grego primitivo sucedida pelo nomos; o 

Deus da Idade Média; a Razão do Iluminismo e o Mercado da 

Contemporaneidade. E a garantia da reprodução do sistema social 

existente se dá por normatizações dadas pelo esti lo, pela moda, e, enf im, 

pela escola, inst ituição destinada a recortar condutas possíveis e reduzir 

complexidade a f im de produzir sujeitos. O pressuposto da dominação na 

escola repousa sobre a presença do Outro, um outro capaz de introduzir 

conteúdos, sugerir e monitorar a sujeição mediante um domínio tácito 

decorrente da função e da estrutura e de uma violência simbólica 

esperada e que lhe dá a sensação da competência: não apenas de 

competir e diferenciar-se, mas de estabelecer um discurso que pareça ter 

fundamento. 

                                                 

396 -  LUHMANN, Nik las . Die Gesel lschaft  der Gesel lschaft ,  Frankfurt ,  Suhrkamp,  
1997, p. 205:  “o meio de comunicação fundamental que o estado assegura, para f ins  
de autopoiése,  é a Língua.”  ( t radução l ivre) .  
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A pós-modernidade caracteriza-se pela inf initude de suas 

referências simbólicas e pela singularização da part icipação do ‘quase-

sujeito’, esse quase-contínuo autopoiético e, ao mesmo tempo, 

dependente de processos de formação escolarizada e de outras 

inst ituições disciplinares que preparem sua inserção social, sua 

linguagem e sua conduta para a adequada produção de uma sociedade de 

informação e controle. 

O neurótico e crít ico sujeito da modernidade desfaz-se diante 

dessas tensões – não um Outro que cobre validez na pós-modernidade, 

nem mesmo a f igura paterna logra subsistência no Ocidente 

contemporâneo. O outro é contíguo – não há afastamento fundante de 

devida diferença – a apropriação da vontade pelo mercado relativiza as 

diferenças: o sujeito se auto-define, é auto-referencial por fundar-se, 

kantianamente, na autonomia jurídica e no acesso total a seu segmento 

de mercado, na ilusão de que a economia neoliberal possa assumir,  ao 

mesmo tempo, um caráter fundante da relação social e da relação 

pessoal, ou em outra mais complicada de que haja um fechamento 

operacional entre o social e o particular.   

Distante da neurose ensejada pelo processo produtivo da 

modernidade, o sujeito de transição na pós-modernidade – sente-se outro 

em relação a si mesmo: a produção de novidade nos mass-media é tão 

célere que as personalidades que lhe são ofertadas como modelo levam-

no à depressão e falsos sentimentos de onipotência – entre a 

esquizofrenia, a bipolaridade e a simples depressão constrói-se 

sucessivamente, desloca-se e, com os parâmetros da distinção pelo 

consumo, apresenta-se diante do Outro como um amontoado de escolhas, 

de esti los e de expectativas397. 

                                                 

397 -  Referem-se aqui  questões postas por GUATTARI, Fél ix .  O Inconsciente 
Maquínico: ensaios de esquizo-anál ise ,  t rad. Constança Marcondes César e Lucy 
Moreira César,  Campinas, SP: Papirus , 1988: “Só podemos osc i lar  indef in i t ivamente 
entre Forma e Acaso, enquanto não se aceita a idé ia de que as populações 
moleculares,  bem como as formas homeostát icas, os suje i tos  como os objetos,  os  
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Com isso a civil ização judaico-cristã da culpa tornou-se, num 

estranho regresso aos tempos greco-romanos (mas sem a mesma 

inocência), a civil ização da vergonha. Vergonha, esta, resultante do 

sentimento de fracasso pela falta de obter o resultado esperado.  

Não há mais recurso à culpa, pois o Outro, de tão próximo e 

familiar, se tornou distante: incapaz de fundar uma exterioridade e uma 

anterioridade simbólicas, sem aquele horizonte requerido por Heidegger, 

o sujeito não logra se expandir espaço-temporalmente e se f ixa num 

presente atomizado. Nesse átimo concebe sua realidade e nela se apega 

– sem se dar conta que para percebê-la – só o pode no passado.  

O projetar, apanágio da Cultura (como se verá), está perdido: esse 

quase-sujeito tornou-se subjectus do sistema e sobrevive no espaço que 

lhe destinarem.  

Entretanto, como observa Giddens398: 

O processo de esvaziamento do tempo e do espaço é cruc ia l para 
a segunda pr inc ipal in f luênc ia da modernidade: o desencaixe das 
inst i tu ições soc ia is .  Escolho a metáfora do desencaixe em 
del iberada opos ição ao concei to de ‘d i ferenciação’ a lgumas 
vezes adotado por sociólogos como meio de contrastar s is temas 
soc ia is pré-modernos e modernos. A d iferenc iação envolve a  
imagem de uma progress iva separação de funções como por  
exemplo quando modos de at iv idade organizados de maneira 
d ifusa em sociedades pré-modernas se tornam mais 

                                                                                                                                                     

tempos, os espaços, as substânc ias , os enunc iados sejam opostos por uma mesma 
matér ia de opção maquinal,  da qual uma face está voltada para o possível  e a outra 
para a atual ização de real idades mutantes O que se atr ibu i a um agenciamento a 
poss ib i l idade de ser tota l izante-destota l izante.-  retomando a terminologia sar treana – 
pode provir  de uma escolha molecular ,  de uma l inha de fuga ins ignif icante. O núcleo 
de um indivíduo vivo, de um grupo, de um pensamento, de uma teor ia,  pode ser  
perfei tamente heterogêneo à es trutura que expl ica perfei tamente seu func ionamento.  
Não é nem a part ir  da tota l ização fenomenológica nem a par t ir  da estrutura s imból ica,  
nem a part ir  do conjunto s is têmico que se poderá apreender a real  vida maquín ica.”  
(p.148)  Essas ref lexões, embora o color ido terminológico, remetem a texto de Deleuze 
e, em par t icu lar ,  expõem algumas das dif icu ldades da Teor ia do Sis tema Geral pela 
formulação abstrata que adota – contudo, o emprego dessa Teor ia pode ser 
contrabalançado micross istemicamente pelo uso da Teor ia dos Jogos para efe ito de 
dec id ir .  Explorou-se esse método no Teoria do Direito ,  São Paulo: Saraiva,  2009.   

398 -  GIDDENS .  Anthony.  Modernidade e Ident idade ,  t rad. Pl ín io Dentzien, Rio de 
Janeiro:  Jorge Zahar,  2002,  p. 23-26.  
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espec ial izados e prec isos com o advento da modernidade. Sem 
dúvida a idéia tem certa val idade ,  mas deixa de captar um 
elemento essencia l da natureza e do impacto das inst i tu ições 
modernas: o ‘descolamento ’ das re lações soc ia is dos contextos  
locais e sua reart icu lação através de partes indeterminadas do 
espaço-tempo. Esse descolamento é exatamente o que quero 
d izer com desencaixe, que é a chave para a imensa aceleração 
no d istanc iamento entre espaço e tempo trazido pela 
modernidade.  
Mecanismos de desencaixe são de dois t ipos, que chamo de 
‘ f ichas s imból icas ’ e ‘s is temas espec ia l izados ’.  Tomados em 
conjunto,  ref iro-me a e les como s istemas abstratos.  F ichas 
s imból icas são meios de troca que têm um valor padrão, sendo 
ass im intercambiáveis numa plural idade de contextos.<.. .> Os 
s istemas espec ia l izados põem entre parêntese o tempo e o 
espaço d ispondo de modos de conhecimento técnico que têm 
val idade independentemente dos prat icantes e dos c l ientes  que 
fazem uso deles . Tais  s istemas penetram em vir tualmente todos  
os aspectos da v ida soc ia l nas condições da modernidade – em 
re lação aos a l imentos que comemos, aos remédios que tomamos, 
aos prédios  que habitamos, às formas de transporte que usamos 
e muitos outros fenômenos. Os s is temas espec ial izados não se 
l im itam a áreas tecnológicas;  es tendem-se às própr ias re lações 
soc ia is  e às  in t im idades do eu.  O médico, o anal is ta e o 
terapeuta são tão impor tantes para os s is temas especia l izados 
da modernidade quanto o c ient is ta, o técnico ou o engenheiro.  
<. . .> 
 A modernidade é essenc ia lmente uma ordem pós-tradic ional.  A  
transformação do tempo e do espaço, em conjunto com os 
mecanismos de desencaixe, afasta a v ida soc ia l da inf luênc ia de 
prát icas e preceitos  preestabelec idos. Esse é o contexto da 
consumada ref lex iv idade, que é a terceira maior inf luênc ia sobre 
o d inamismo das inst i tuições modernas.  A ref lex iv idade da 
modernidade deve ser  d ist inguida do monitoramento ref lex ivo da 
ação intr ínseco a toda at iv idade humana. Ela se refere à 
suscet ib i l idade da maior ia dos aspectos da at iv idade socia l,  e  
das re lações mater ia is  com a natureza, à revisão in tensa à luz de 
novo conhec imento ou informação.  Tal informação ou 
conhec imento não é c ircunstanc ia l ,  mas const i tut ivo das 
inst i tu ições modernas – um fenômeno compl icado, porque 
ex istem muitas possib i l idades de se pensar sobre a ref lex iv idade 
nas condições soc ia is modernas. 

 

E, em verdade, o dinamismo da modernidade (pós-modernidade, de 

fato) segue esse padrão de separação de tempo e espaço (é possível, via 

rede telemática, desenvolver amizade (alguns, até amor) por pessoas com 

as quais só se tem esse contato e, ainda, realizar invest imentos, 

desinvestimentos, comprar e vender); essa possibil idade de interagir 

independentemente das particularidades dos lugares e, ainda, a 

ref lexividade inst itucional,  permite o uso regularizado das circunstâncias 
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da vida social como elemento constitut ivo de sua transformação e 

organização num tempo exclusivo da f luência de prazos e horários f ixados 

com total independência dos ciclos da physis, no espaço do nomos.  A 

atomização está completa e o sistema pode funcionar lastreado em 

funções merecedoras de confiança e insti tuidoras de uma ‘normalidade’ 

sistêmica, embora sempre vá depender de acontecimentos para que se 

possa transformar. 

Quando Habermas dispôs-se a crit icar a Dialética do 

Esclarecimento399 e seu conceber de que a razão instrumental seria a 

forma estruturante única da racionalidade social do capitalismo, posto que 

tal racionalidade se resume a uma função de adaptação à real idade, de 

sujeição pacíf ica à dominação dos donos da força de trabalho: assim, o 

projeto moderno de emancipação tornou-se autodestruição, pois a 

unicidade do instrumento crít ico impossibil ita a sua própria crít ica, notou 

de imediato que seria necessário um novo instrumental teórico que 

permitisse ancorar a crít ica em algo dist into dessa aporia juntou, para 

tanto, àquela racionalidade crít ica a racionalidade comunicativa.  

A ação decorrente da razão instrumental é a que busca a 

reprodução material da sociedade (êxito) e a comunicativa ocupa-se do 

entendimento, isto á, a reprodução simbólica da sociedade. Conceitua, 

assim, a sociedade como possuindo dois níveis: sistema e mundo da vida 

(Lebenswelt). O primeiro l ida com os mecanismos de coordenação da 

ação instrumental, ao passo que o segundo, com os mecanismos 

comunicativos de coordenação da ação, centrados e decorrentes dos 

processos de reprodução cultural e das instituições mantenedoras de 

estruturas de aprendizagem e constituição da personalidade.   

                                                 

399 -  ADORNO, Theodor  W .  & HORKHEIMER, Max. Dialét ica do Esclarecimento:  
fragmentos f i losóficos.  t rad. Guido Antonio de Almeida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar,  
1985. 
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No capital ismo tardio predomina a racionalidade instrumental e a 

colonização do mundo da vida pelo sistema e isso conduz a repensar os 

conceitos de emancipação social e l iberdade, bem como mostra a 

insuficiência de seu conceito de intersubjetividade comunicativa que 

repousa sobre um pré-fabricado consenso.   

De fato, a racionalidade comunicativa deflui do conflito e não pré-

existe a ele. A aquisição da competência comunicat iva é um processo que 

se lastreia nas art iculações concretas da sociedade, conforme se verá 

mais à frente. Todo esse processo de subjetivação que se abordou acima 

se perde em sua balsâmica e asséptica teoria: a matriz de toda 

articulação é o conflito social e o reconhecimento da subjetividade só 

pode se dar pelo concurso do Outro. 

Se as condições de dispersão que o neoliberal ismo construiu 

reduzem a possibi l idade de se vencer essa luta pelo reconhecimento, será 

preciso reestruturar o ensino, questionar seus fundamentos e, no limite, 

construir-se sozinho a part ir dos recursos disponíveis na Sociedade, 

fugindo das armadilhas de acomodação oferecidas pelo Mercado: 

gangues, clubes, torcidas organizadas, as tradicionais casas de 

prost ituição, consumo conspícuo, seitas, auto-ajuda, diazepínicos, 

avatares em segunda vida no ciberespaço etc.  

Por esse motivo assumir-se-á, nesta conjectura que o sujeito pós-

moderno, em sua tentativa de autoconstituir-se, formar-se um processo 

para si, torna-se uma atmosfera semântico-pragmática  com sua própria 

poluição, pois: entende-se consigo mesmo por via de referenciais 

l ingüísticos, o inefável não é posto na atmosfera de signif icados que é 

para si e em si mesmo. Em relação sempre será um conjunto de 

signif icados e encontrará no Outro a mesma consistência.  

O animal simbólico semantiza-se para sobreviver – vê-se como 

signif icando e signif icante, sua ontologia decorre das inter-relações 

semânticas que é capaz de estruturar e a integração do todo é sua 

transitória identidade, reconstruída a cada novo ingresso de signif icados.  
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Para compreender a rede construída por essas atmosferas semânticas e 

suas poluições no que se denomina Sociedade – dedicar-se-á esforço, na 

seqüência, tendo como questão preliminar: por que os membros de uma 

sociedade obedecem a normas que desconhecem? Será a educação 

veículo para disseminação de estruturas de dominação? Poderá – a 

educação – contrariamente ao sentir de muitos teóricos, servir como 

alavanca para a transformação social?  Se puder, onde estará seu fulcro, 

seu ponto de apoio? E como subseqüentes: como será possível regular o 

funcionamento da sociedade humana para que se possa superar o quadro 

desse neoliberalismo proteiforme? Como será possível sobreviver ao 

sistema? 

Assim parece ser e esse é o problema que se buscará enfrentar 

numa articulação Cultura-Civi l ização para efeito de apresentar a conduta 

superadora exigida pela diagnose. 
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5. AÇÃO, SITUAÇÕES E APRENDIZAGEM 
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5.1. Abordagem preliminar. 

Estabelecida a superação dialét ica do sujeito da Fi losofia da 

Consciência e daquele da Filosofia da Linguagem por via da constituição 

do sujeito como uma atmosfera semântico-pragmática, com sua poluição, 

pode-se pensar no que seria uma sociedade formada por tais unidades, 

vez que, embora a comunicação sele os mais freqüentes modos do agir 

social, há ainda a ação sobre o mundo da vida. 

Conforme a síntese de exposição feita por Paulo Freire na Pontif ícia 

Universidade Catól ica de São Paulo em março de 1993 por Cortella 400: 

“fazemos, logo pensamos; assim, existimos.”.  É precisamente sobre esse 

fazer carregado de intencionalidade que se podem estabelecer metas 

coletivas401. 

Se a aprendizagem só se completa quando se altera a conduta leva, 

também, a discutir comportamento conforme e desviante402 e, em 

conseqüência, como bem pontua Apple403: 

Uma das questões mais re levantes levantadas pelos autores 
cr í t icos ao longo dos anos é a tendênc ia que temos de esconder  
as in ter- re lações profundas entre as pessoas e de usar a 
l inguagem ‘neutra ’ das mercador ias . A d iscussão anter ior  de  
W il l iams sobre a função ideológica do indivíduo abstrato aponta 
parc ia lmente para esse problema. Os educadores não estão 
imunes a essa tendênc ia, is to é, desenvolveram categor ias e 
modos de percepção que re if icam ou cois i f icam os indivíduos de 
maneira que (os educadores) confrontam os alunos como 

                                                 

400 -  CORTELLA, Mar io Sérgio. A Escola e o Conhecimento: fundamentos 
epistemológicos e polít icos. 12ª Ed. ,  São Paulo:  Cor tez,  2008,  p. 92 – 93. 

401  -  Confrontar:  NOT, Louis.  Las Pedagogías del Conocimiento. Trad. Sérgio René 
Madero Báez,  Méx ico:  Fondo de Cultura Econômica,  1983, p. 406-407. 

402  -  BECKER, Howard S. Outsiders – estudos de sociologia do desvio.  Trad. Mar ia  
Luiza X. de A. Borges, Rio de Janeiro: Zahar ,  2008;  BRUNER, Jerome S. Acts of  
Meaning.  Massachuset ts:  Harvard ,  1990; Actual Minds,  Possible Words.  
Massachusetts :  Harvard  1986; On Knowing.  Massachusetts :  Harvard ,  1979; The 
Process of Educat ion .  Massachusetts :  Harvard, 1960; Toward a Theory of  
Instruct ion .  Massachusetts :  Harvard, 1966.  

403 -  APPLE, Michael W . Ideologia e Currículo. 3ª. Ed. ,   Trad. Vin ic ius F igueira, rev.  
Técnica Mar ia Clara Bueno F ischer,  Por to Alegre: Ar tmed,  2006, p.  183. 
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abstrações inst i tuc ionais mais do que como pessoas concretas  
com que têm laços reais no processo de reprodução cul tura l e  
econômica. Dada a complex idade da educação em massa isso é 
compreensível .   Contudo, as impl icações do cresc imento dessa 
forma de l inguagem são profundas e devem ser examinadas 
profundamente.   

 

Com a introdução do conceito de atmosfera semântico-pragmática e 

sua respectiva poluição para efeito de conceituar o sujeito buscou-se 

evitar essa cilada da transcendental ização – tão cara aos kantismos – 

deixando muito claro que cada uma dessas atmosferas é sócio-

historicamente construída e reclama para si desenvolvimentos diversos, 

haja vista a diferente constituição de seu horizonte por força da distinta 

concentração de informações e signif icados nas respectivas apropriações 

do universo sêmico,  

Não fora isso, haveria, ainda, a questão do recorte da ‘real idade’ 

operado pelas representações sociais diversas a informar diferentes 

sujeitos.  

Tal construção necessita de complemento por uma teoria da ação 

que – signif icat ivamente – possa servir para a inter-relação educador - 

educando, de resto uma relação alternada vez que quem ensina – 

aprende e quem aprende – ensina, numa autêntica ‘ensinagem’. 

 

5.2. Apresentação do problema404. 

 

O agir humano parece reunir requisitos que o tornam dist into dos 

processos naturais, part icularmente porque interfere sobre esses e os 

altera além de estar sujeito a imputação de sanções morais e/ou legais. 

 Contrariamente às posições de Kant e Fichte, que requerem a 

                                                 

404 -  Esse tex to, composto para a presente tese e parte do trabalho desenvolv ido para 
crédi to da At iv idade Programada do Programa de Educação – Curr ículo (CED), fo i  
publ icado, com alterações, como capítu lo do l ivro Teoria do Direito,  2ª .  Ed.,  São 
Paulo:  Saraiva,  2009.  
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l iberdade para a composição de uma teoria da ação, supor-se-á que a 

ação decorre de processos de escolha com a limitação das condições de 

sociedade e de natureza, isto é, a ação é precedida por um processo 

decisório e é vinculada a condições de fronteira nascidas das relações 

sociais (regras morais e legais) e do vínculo da limitação da natureza (o 

tempo405 permanece nos processos naturais e dist ingue-se do tempo 

interno do sujeito).  O que se pode af iançar é que o pressuposto do agir 

não sendo a liberdade, será a contingência. 

O que deveria ser quase um “truísmo” — o fato de que entre a ação 

e a inação (que difere da omissão – essa só se dá quando se deve agir) 

repousa uma decisão — é aspecto descurado e, quase sempre, 

esquecido, mesmo nas mais percucientes análises. E a decisão implica 

uma ruptura de um processo, de uma sucessão de atos conjugados que, 

por sua vez, exigiram outras decisões.  

A ação humana decorre de escolhas entre compossíveis atos. Agir é 

f inalizar um processo cognitivo406, mesmo quando parece, tão só, efeito de 

um ref lexo. De fato, desde a observação seminal de Vico de que scire est 

facere
407, o agir adquire uma dimensão gnosiológica até então insuspeita. 

                                                 

405 -  Toda ação pressupõe o tempo. Heidegger em Ser e Tempo  refere-se à estrutura 
da preocupação (Sorge-Struk tur)  do Dasein com os dias futuros, pois como suje ito  
agente v ive no futuro mais  que no presente, embora só cobre compreensão no 
passado. Além disso o medo, um existencial fundamental (Grundbef indl ichkei t)  da 
ex istênc ia,  l iga-se a essa aprox imação desenfreada do novo e com a preocupação,  
ambos,  dão a d imensão de que o Dasein pode e deve agir . 

406 Há o requis ito (kant iano) implíc i to de uma ident idade or ig inár ia inter temporal na 
consc iência da consc iênc ia para efe ito da tomada e manutenção da dec isão e que 
ser ia bas i lar  para toda a exper iênc ia conceitual e sustenta (Kant)  que as operações 
s intét icas, is to é, decorrentes da exper iênc ia, só ser iam possíveis  com esse núc leo de 
ident idade, que in ter l iga as representações. Prefere-se escapar da representação e 
conceber o f luxo de consc iência como ínsi to a uma atmosfera semântico — pragmát ica 
organizadora, de forma fuzzy,  desse f luxo de “consc iênc ia”,  de fato estruturação 
semânt ica de uma pragmática sobre o mundo da v ida.  

407 -  Esta máxima que faz do fazer o cr i tér io para se ver i f icar o saber — afasta 
def in i t ivamente o anátema de que na prát ica a teor ia é outra.  Vico defende uma 
formação humanis ta que re lac iona saberes e ar tes contra uma educação formal is ta e  
analí t ica que ester i l iza a mente,  que to lhe sua pr inc ipal capac idade: a invenção, de 
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As elaborações de Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons — entre tantos 

outros — buscaram encaminhar uma análise compreensiva desse 

problema e houveram-se bem, sob o prisma de suas teorias, nessa tarefa  

e deles serão retirados alguns fundamentos da investigação a seguir.   

Necessita-se, para efeito de estruturar uma formulação que permita 

melhor compreensão da ação social tanto de indivíduos quanto de grupos, 

percorrer um sinuoso caminho para apresentar um esboço de definição do 

conceito de ação.  

Assim, após breve incursão nas tentativas de Parsons e daqueles 

outros clássicos, percorrer-se-á uma via que, bordejando aspectos 

microssistêmicos, procurará estabelecer um método para compreender a 

ação colet iva em uma forma de organização econômica concreta, aquela 

do capital ismo pós-industrial. 

 

5.3. A abordagem de Parsons. 

 

Parsons e Shils, na Exposição Geral
408

 afirmam que na  teoria da 

ação, o ponto de referência de todos os termos é a ação de um ator 

individual,  ou de uma coletividade de atores. E a teoria da ação interessa-

se pela  organização das orientações do ator relat ivamente a uma situação 

e, no caso de uma coletividade como unidade atuante , refere-se às ações 

que os indivíduos componentes executam na qualidade de membros .  

O conceito motivação409 se aplica em sentido estr ito somente aos 

                                                                                                                                                     

inovação. A tópica deve anteceder à anal í t ica;  o repertór io deve preceder à d ist inção; 
a penetração à sut i leza; a cr iação à dissecação; antes conhecer e depois ju lgar .  A 
tópica mantém, para Vico, a capac idade de descobr ir  que o Homem possui.  A 
soc iedade de conhec imento, es ta em que se v ive, exige um retorno a essa possível  
capac idade cr iat iva,  v isto que o consumo ex ige novidade. 

408 -  PARSONS, Talcott  & SHILS, Edward A. (orgs .)  Hacía una Teoría General de la  
Acción.   Trad. Ruben Hector  Zorr i l la ,  Buenos Aires : Kapeluz, 1968, p.  20-22.   

409 Os motivos não prec isam preceder às ações: podem situar-se para le lamente a e las  
e permanecerem imediatamente presentes nas ações. As motivações só são 
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atores individuais .  A ação tem uma orientação quando é guiada pelo 

signif icado que o indivíduo lhe confere em relação a suas metas e 

interesses. E a orientação da ação implica, por sua vez, um conjunto de 

objetos de orientação que são importantes na situação porque 

proporcionam possibi l idades alternativas e impõem limitações nos modos 

de grat if icação das necessidades e na obtenção das metas do ator ou dos 

atores.   

Uma dada situação proporciona duas classes principais de objetos 

para as quais o ator — que é o ponto de referência — pode se orientar: 

1) objetos não sociais, isto é, objetos f ísicos ou recursos culturais 

acumulados; 

2) objetos sociais, ou seja, atores individuais e coletividades. 

Um sistema de ação, sob a óptica de Parsons & Shils, é constituído 

pela plural idade organizada das orientações de ação, isto é, uma 

combinação específ ica de seleções, que se relaciona com tais objetos (os 

presentes em 2) e se efetua entre as possibil idades de seleção que são 

acessíveis em uma situação específ ica. A natureza seletiva da ação 

repousa na “catexia”: f ixação a objetos que são grat if icantes e 

afastamento daqueles que são nocivos. 

Sem dúvida, Parsons410 pressentira a ut i l idade do conceito de ação 

                                                                                                                                                     

ident i f icáveis como ta l através de relações de sent ido com a ação a que se 
correlac ionam. 

410 -  Parsons ass im conceituou: “A ação cons iste de es truturas e processos através  
dos quais os seres humanos formam intenções s ignif icat ivas e,  com maior ou menor  
êx ito,  as executam em situações concretas. A palavra ‘s ignif icat iva ’ supõe o nível 
s imból ico ou cultural de representação e referênc ia. Cons ideradas em conjunto, as  
intenções e a execução supõem uma disposição do s istema de ação — indiv idual ou  
colet ivo — para modif icar,  numa direção pretendida, sua re lação com sua s ituação ou 
ambiente. ( . . . )  A ação humana é ‘cu ltura l ’  na medida em que os sent idos e as  
intenções referentes aos atos são formados através de s istemas s imbólicos (onde se 
incluem os códigos at ravés dos quais e les  atuam em padrões)  que quase sempre se 
central izam no aspecto universal das soc iedades humanas, is to é,  na l inguagem. Num 
sent ido, toda ação é ação de indivíduos. No entanto, o organismo e o s is tema cultura l  
inc luem elementos essenc ia is que não podem ser pesquisados no nível ind ividual”  ,  p .  
16-17. 
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para lastrear o objeto da Sociologia, em geral, e assim definiu: 

A ação é a at ividade que, de a lguma maneira, es tá re lac ionada 
com coisas fora do organismo, através de pr incíp ios de relações 
(ou caso se pref ira,  de inter-re lações).  Esta é a unidade bás ica 
de que trata a c iênc ia soc ia l .  
Tal unidade pode ser  decomposta. O ambiente compreende todas 
as coisas s i tuadas ‘ fora ’ do organismo que possam estar  
re lac ionadas com a ação. A s ituação se refere à re lação teór ica 
ex istente entre o organismo e o ambiente, exc lu indo, entretanto,  
a ação que tenha ocorr ido. Ambos os termos,  ambiente e 
s ituação, impl icam abstração,  mas de t ipos d iferentes . Ao 
descrever o ambiente devemos abstrair ,  po is não é possível  
descrever tudo, e ao descrever a s i tuação também devemos 
abstrai r ,  pois  os pr inc íp ios de re lações impl icados selec ionam as 
caracterís t icas do ambiente e do organismo sob exame. Tal 
abstração se real iza  segundo a teor ia que conceptual iza os  
pr inc íp ios das re lações. No estudo das s ituações abstraímos as 
caracterís t icas do ambiente que chamamos objetos ; do organismo 
abstraímos o que chamamos o ator.  Embora a s ituação abarque 
tanto a objetos quanto a atores, é conveniente fa lar  dos atores e 
das s ituações como se fossem concei tos independentes até certo 
ponto: por isso fa lamos de atores em situações. Se para certos  
propós itos for  necessár ia maior prec isão pode-se usar  o termo 
situação dos objetos ,  e laborado a par t i r  da s i tuação tota l  e  que 
inclu i a objetos e atores. São os atores nas s i tuações aqueles  
que atuam (ação manifes ta) :  os organismos estão em at iv idade 
nos ambientes. Is to é, o que impress iona nossos sent idos e o 
que regist ram nossos ins trumentos de medida são as at iv idades 
dos organismos nos ambientes; aqui lo com que l idamos, em nível 
c ientí f ico, são as ações dos atores nas s i tuações e essas, por  
sua vez,  const i tuem abstrações real izadas segundo pr incíp ios  de 
re lações” 411.  

 

Reproduziu-se o texto para ressaltar alguns de seus tópicos: o agir 

humano dá-se em situação, e nada mais natural, pois o próprio étimo 

“situação” deriva da composição de situ  ( lugar) e actione  (ação), sendo, 

portanto o lugar em que acontece a ação. Lugar, de passagem, nem 

sempre em sentido estrito — ao se considerar a ação performativa e que 

por tanto se constitui de topoi, i.e., lugares comuns retóricos. 

Ao ser apropriada, pela teoria, a ação deixa de ser a concretude 

disposta na situação efetivamente ocorrente, mas compõe parte do relato 

a se transformar em fato. As teorias, contrariamente ao que pressupõe 

                                                 

411 -  op. c i t . ,  p.  50. 
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esse texto de Parsons, não se referem a coisas, mas a descrições de 

coisas, em outras palavras, à imediat icidade de conexão realidade/teoria 

pretendida por aquele texto, contrapõe-se uma interpretação 

indispensável para efeito de teorizar. dddd 

Reduzir ocorrências (os dados brutos do empirismo) a fatos implica 

cuidadosa elaboração teórica com uma interpretação inicial que 

transforma em palavras as percepções do teórico. A constatação desse 

passo prel iminar da elaboração afasta a possibi l idade de se pensar em 

sentenças protocolares do posit ivismo do Círculo de Viena, e das 

interessantes postulações de um operacionalismo a Percy W. Bridgman. 

Mesmo assim, isto não signif ica perder completamente a referência e 

soçobrar num relativismo sem esperança. 

Parsons procura explicar a ação, como se pode notar das citações 

acima, como uma construção intencional. Pensa a ação como o produto 

de ator dotado de recursos que estabelece escolhas f inal izadas e para 

tanto se serve de meios materiais e simbólicos, isto é, a ação social é 

produto de opções individuais signif icativas (para o ator).  Contudo as 

opções se ligam a conjunto global de valores comuns e são pautadas por 

uma rede de normas constitutiva da estrutura da sociedade, isto é, por 

elementos coercit ivos da ação individual.  

 E, em resumo, a ação supõe a existência de (a) um ator; (b) de 

uma f inalidade (deve estar voltada para um estado futuro de coisas); (c) 

deve ter lugar em um cenário distinto daquele para o qual a ação pretende 

conduzi-lo em dependência dos meios para a execução e de um conjunto 

de condições (as condições da ação) sobre as quais não exerce controle; 

(d) de inter-relação entre os elementos anteriores. 

Assim, em Parsons, estudar a estrutura da ação social signif ica 

evidenciar relações e modalidades de troca estáveis entre atores. 

Lembrando que, para ele, o sistema social é constituído por uma 

plura l idade de atores indiv iduais inc luídos em um processo 
de interação que se desenrola em uma situação afetada por  
propr iedades f ís icas. Esses atores são mot ivados, segundo uma 
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tendênc ia, a procurar um ‘opt imum  de sat is fação’,  e sua s ituação 
é def in ida e mediat izada por um sistema de s ímbolos ,  
organizados pela cul tura da qual  part ic ipam412. 

 

Opera-se, nesse caso, uma tripart ição do sistema social em 

personalidade, cultura e sociedade. A personalidade (âmbito do sujeito) 

se externa no desempenho de papéis que pode ser visto como um sistema 

de expectativas e antecipações recíprocas de atores em relação em dada 

situação, f ixando, aproximadamente, os critérios de comportamento e de 

avaliação que regem as interações nessa situação.  Em Parsons a 

cultura se diferencia da sociedade por constituir um conjunto de valores e 

de símbolos comuns aos atores e irredutível ao conjunto das interações 

efetivas entre esses, isto é, à sociedade. Em resumo, a ação social situa-

se entre: 

a) ação motivada por f ins individuais ou grupais; 

b) por afetividade e neutral idade afetiva; 

c) entre universal ismo e particularismo; 

d) avaliação por performance  ou qualidades do outro; 

e) especif icidade e difusão: foco do ator sobre a personalidade dos 

demais atores ou pela sua totalidade. 

Para explicar o funcionamento ef icaz do sistema de ação e sua 

perseverança no tempo, Parsons estabeleceu quatro categorias 

funcionais: a adaptação (organismo de comportamento), a busca de 

objetivos (teleologia sistêmica: sistema da personalidade), a estabil ização 

ou integração sistêmica (modelos culturais inst itucionalizados) e a 

manutenção de padrões de controle, isto é, a manutenção e reprodução 

coerente de um conjunto de valores comuns que fornecem as motivações 

necessárias à ação individual. 

 

5.4. Um primeiro conceito de ação. 
                                                 

412 -  F . Bourr icaud em sua introdução a Parsons (1968) , 
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Após situar a ação em seu segundo sentido parsoniano vê-se que 

essa, em síntese, representa uma alteração na situação por força de 

qualquer modif icação observável nessa mesma situação, esclarecendo-se 

que observável, no sentido adotado nesta conjectura, signif ica, apenas, 

perceptível, isto é, sensações redutíveis a termo, a fato, entendido como 

descrição lingüística de ocorrências.  

A introdução de equipamentos que estendam a capacidade de 

apreensão do real em nada muda a definição, apenas a amplia, pois, de 

fato, o mundo se faz perceber, isto é, os dados sensórios se apresentam 

e configuram as primeiras sensações que, com o concurso do senso 

comum (primeira base teórica), acabam por representar uma intuição do 

mundo (Weltauschauung). Assim, excluindo-se todas as mudanças 

decorrentes de processamentos do próprio sistema da natureza, os 

demais processamentos encontrarão atores (racionais ou irracionais) que 

produzam tais transformações. O tempo psicológico é dado pelas 

diferentes aspecções de uma situação obtidas pelo mesmo ator129. O 

tempo objetivo ou mensurável decorre da comparação de variações de 

uma situação com aparato destinado a estabelecer variações de mesmo 

período. 

Como se procura estabelecer o sentido413 de ação vinculada a uma 

sociedade pode-se dizer que a ação signif ica alterar condições de uma 

situação e que a situação engloba condições espaço-temporais. Na 

situação vigente, vida em sociedade, apresentam-se fatores operativos 

que se subdividem em fatores atuantes sobre a situação a ser decidida 

[um conjunto vetorial, pois seus componentes apresentam módulo, direção 

                                                 

413 -  Lembrando do que W ITTGENSTEIN, Ludwig. Invest igações Filosóf icas,  São 
Paulo: Abri l ,  I I ,  XI ,  diz:  “O signif icado não é um processo que acompanha uma 
palavra. .Pois nenhum processo poder ia ter  as conseqüênc ias de uma signif icação.”  
Deve-se dis t inguir  o que se af irma ac ima: a própr ia poss ib i l idade de se atr ibu ir  
s ignif icado depende de um contexto.  O processo não é lógico, é sóc io-h istór ico.   
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e sentido: v.g., as normas aplicáveis à situação, a maior ou menor 

capacitação técnica dos atores diretamente envolvidos [na situação 

pedagógica: professores, educandos, técnicos de ensino, entidades de 

controle etc. e fatores assemelhados] e a ação dos outros, representados 

na conjectura como externos e designados pelo nome de grupos de 

pressão (outro conjunto vetorial, v.g., imprensa, associações com 

interesse no processo (como a de pais e mestres, a de amigos de bairro,  

etc.). 

 

5.5. Relato, controle e poder.  

 

 Nasce-se imerso em uma situação que pode ser desmembrada, 

mediante relatos, em subsituações componentes. O relato é forma de 

ação humana e, sempre, altera uma situação, pois a interpreta. Dessarte, 

interpretar o mundo é exercer sobre ele uma ação interpretat iva e, por 

conseguinte, mesmo que esse permaneça tal e qual, alterá-lo.  

 O mundo — lugar da práxis — engloba o tempo e é 

constituído, é um construto comparti lhado, conforme a capacidade e 

interesse de cada ator, pela sociedade que se atém, de fato, num primeiro 

momento, nas representações sociais como fenômenos, ou seja, formas 

de saber defluentes da, também construída, real idade social e que surgem 

cotidianamente nas comunicações interpessoais e na busca de controle 

do ambiente sociofísico (situação presente) ou, quando possível, buscar 

configurações que satisfaçam aspirações presentes no campo da cultura,  

algo como: a composição da obra; o buscar sentido130 para a existência; 

tornar-se autor de seus próprios atos etc. 

 A busca de controle acarreta, implicitamente, a questão do 

poder e Giddens apresenta relevante contribuição que se passa a citar in 

extenso : 

Podemos d ist inguir  um sent ido amplo e es tr i to do termo ‘poder ’ ,  
para le lo à d iferenc iação entre ‘ação’ e ‘di ferenc iação’ ,  em que as 
ú lt imas se referem a formas de conduta rec iprocamente 
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or ientadas entre dois  ou vár ios  atores . A ação ou o agir  impl icam 
a intervenção (ou a contenção) de um indivíduo no curso dos 
acontec imentos no mundo e pode ser  verdadeiro af irmar,  no que 
d iz respei to a esse indivíduo, que ‘e le poder ia ter  agido de outra 
maneira ’ .  A ação,  ass im def in ida, envolve a apl icação de ‘meios’  
para assegurar resul tados, na medida em que esses resultados 
se const i tuam na in tervenção no curso contínuo dos 
acontec imentos. Def inamos, pois,  o poder como o uso de 
recursos, de qualquer natureza, para assegurar resultados. O 
poder,  então, se torna um elemento da ação e d iz respei to à 
categor ia de intervenções de que um suje i to é capaz. O poder ,  
em sent ido amplo, é equivalente à capacidade transformadora da 
ação humana — a capac idade dos seres humanos de in terv ir  em 
uma sér ie de acontec imentos de modo a a lterar seu curso. Nesse 
sent ido, o poder está in t imamente l igado à noção de práx is ,  
porquanto se relaciona com condições h istor icamente 
const i tuídas e h istor icamente mutáveis da existênc ia mater ia l.  
A produção e reprodução da interação envolvem, evidentemente,  
o poder como capacidade de transformação, mas na in teração 
podemos dis t inguir  um sent ido mais estr i to ,  um sent ido  
‘relac ional ’  de poder,  já que a ação real izada com a intenção de 
assegurar resul tados part icu lares envolve, por conseqüênc ia,  
respostas ou compor tamento potenc ial de outros ( inc luindo sua 
res istênc ia ao curso da ação que uma par te quer produzir) .  
Poder ,  aqui,  é  dominação, mas ser ia um grande equívoco supor ,  
ta l  como as teor ias do poder de soma zero414,  a té mesmo no seu 
sent ido mais restr i to,  que a ex is tênc ia do poder impl ique 
logicamente a exis tência do conf l i to,  se ta l  termo for  tomado na 
acepção de interesse ou lu ta real entre dois  ou mais  combatentes 
de qualquer espéc ie. É prec isamente o conceito de in teresse que 
se v incula mais imediatamente aos concei tos de conf l i to e de 
sol idar iedade. O uso do poder é f reqüentemente acompanhado de 
luta; isso não acontece por causa de uma re lação lógica entre os  
dois ,  mas por fa l ta de coinc idênc ia dos in teresses dos atores nas  
c ircunstânc ias em que o poder é apl icado (ao fazer essa 
af irmação não quero propor a tese de que as pessoas sempre 
sabem quais são os seus interesses, a inda que a ident i f icação de 
interesses por par te do teór ico envolva a imputação de desejos a 
essas pessoas.  Tampouco quero af i rmar que a d ivisão de 
interesses sempre conduz a conf l i to aber to, ou ao contrár io ,  que 
a ex istênc ia desse conf l i to pressupõe ipso fac to a d iv isão de 
interesses) .  O conceito de in teresse tem que ser entendido como 
um concei to metateór ico. Ou seja, e le tem que ser l iber tado de 
qualquer associação com as necessidades humanas no estado de 
natureza, ou da questão que o coloca em uma única conexão com 
as d iv isões de c lasse da soc iedade. A pr imeira conduz a uma 

                                                 

414 -  Aqui há referênc ia à teor ia de Parsons e,  mais par t icu larmente,  à teor ia de jogos:  
um jogo de soma zero é aquele que se um dos contendores ganha, o outro deve — 
necessar iamente — perder .  O texto de Giddens busca levar em conta as pos ições de 
Marx e de W eber e obter um meio- termo acei tável.   
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situação na qual o interesse é concebido exclus ivamente com 
referênc ia aos interesses do ‘ ind ivíduo’ em opos ição aos da 
‘sociedade’ (ou do Estado).  A segunda, ta l  como expressa em 
algumas le i turas de Marx, leva à impl icação de que, com a 
transcendênc ia das c lasses, as  d iv isões de in teresse na 
soc iedade desaparecer iam. Se prec isa reconhecer que as  
opos ições entre os interesses part icu lares podem sempre ser  
transcendidas pela t ransformação soc ia l,  isso é in tei ramente 
d ist into da pressupos ição de que as d iv isões de interesse na 
soc iedade possam ser  superadas em conjunto. 
O mesmo se apl ica à dominação. As formas específ icas de 
dominação,  ta l  como local izadas h is tor icamente nos s istemas de 
poder,  es tão em todas as ins tânc ias abertas à transformação 
potenc ia l.  Se o poder é v is to como intr ínseco a toda in teração, a  
questão de sua transcendênc ia em uma sociedade empír ica 
qualquer não pode colocar-se. Ser ia possível desenvolver um 
modelo de emancipação baseado na igualdade de poder na 
interação. Mas,  iso ladamente, nada ser ia menos apropr iado 
porque ass im não se l idar ia com o poder  no seu aspecto de 
capac idade t ransformadora,  como o meio de real ização dos 
interesses humanos colet ivos . Sob esse aspecto, a l iberdade em 
re lação à dominação nos s is temas de interação aparece como um 
problema de construção de formas rac ionalmente defensáveis de 
autor idade415.  

 

Esse ponto inst itui a passagem da ação individual para a colet iva e 

incorpora o problema de que a ação se dá em decorrência de situações e 

frente às mais relevantes, que são descritas em nossa conjectura como 

negociais, isto é, aquelas em que o agente ou operador está envolvido 

com relações racionais com vistas a f ins, desempenhará esse ator ações 

intencionais e ref lexivas por via das quais espera obter determinados 

resultados em cooperação ou confli to com outros atores.  

 A natureza topológica da palavra “situação” remete à 

existência da possibi l idade de se examinar o problema da negociação, 

envolvendo — portanto — interesses, por intermédio de pontos de 

acumulação que, conjugados, estabelecem um caminho crít ico real izável 

para a decisão da lide. Excluindo o tratamento formal, dir-se-ia que as 

decisões orbitam, salvo em casos patológicos, em zonas de probabilidade 

                                                 

415 -  GIDDENS, Anthony. A Const ituição da Sociedade.   t rad. Álvaro Cabral.   São 
Paulo:  Mar t ins  Fontes.   1989,  p. 256-258.  
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estreitas em face das condições de contorno (estados de conhecimento) 

disponíveis para os atores e, em particular, naquelas do âmbito jurídico, 

ainda mais próximas e estritas em face do vínculo legal das decisões e do 

devido processo legal para se as alcançar. 

 Cumpre ressaltar que o conceito de “situação” empregado 

indica, fortemente, que essa, a situação, é função implícita das 

estratégias e do tempo416. Ademais, as situações são, em geral,  

covariantes e podem ser compossíveis, isto é, em face de um dado 

conflito multi lateral será possível manter sob relativo controle algumas 

dessas facetas e interferir fortemente em outras, coexist indo tais 

situações.  

 Por outra parte, em face da estrutura covariante e inter-

relacional das situações, alterações praticadas sobre uma poderão 

ocasionar correspectiva e até simultânea alteração de todas as demais, 

de parte das demais e, mesmo, de nenhuma das demais. Entretanto, 

pref ixando-se o conjunto total de estratégias, def inir-se-á o conjunto das 

possíveis situações resultantes. 

 Ressalte-se, a ação417 é uma categoria situacional e não tem 

signif icado absoluto — apenas ao contemplar a total idade dos jogos em 

que participa o ator pode-se compreender a racionalidade ou 

irracionalidade de seus atos418. A ação só pode ser interpretada 

                                                 

416 -  Emprega-se a notação S = f  (E, t )  para indicar essa interpretação. 

417 Segundo Max W eber,  a ação humana é cognoscível ,  em certa medida, até mesmo 
por sermos humanos. A ação é soc ial quando v isa a lterar o comportamento de uma ou 
mais pessoas, is to é, tem uma referênc ia in tenc ional e se d is t ingue dos atos oc iosos, 
automáticos ou auto-d ir ig idos. A in tenção é a essênc ia da ação e seu êx ito ou 
f racasso const i tuem resul tado secundár io.  A soc iedade é a resul tante dos atos soc ia is 
uni tár ios e são agenc iados em categor ias e se consorc iam em estruturas. A 
soc io logia,  destar te, tem por  f ina l idade estudar as  categor ias  e estruturas das ações 
soc ia is  em suas manifestações atuais  e h is tór icas [cf .  Max W EBER (1984),  p.  12-15].  

418 -  Na ação rac ional com vis tas a f ins, a rac ional idade se encontra nas condutas 
(ações) e não na escolha dos f ins , que podem ser ir rac ionais .  O f i lme O pagador de 
promessas é c laro exemplo d isto.   
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situacionalmente, e sempre sem esquecer que o ator tem sua própria 

atmosfera semântico-pragmática que limita sua capacidade de apreender 

a “real idade ”: em suma, a ação é suscetível de diferentes interpretações 

situacionais pelos diferentes atores que dela part iciparem, a qualquer 

título e, ainda, que dela participarem — tão só — pelo conhecimento. De 

fato, por vezes, a condição de ser estranho à situação pode ensejar o 

vislumbre de soluções outras que as percebidas pelos atores em conflito 

com as dif iculdades adicionais de que, se arvorado em experimentador 

social, dif ici lmente poderá fazer variar as condições sociais à sua vontade 

e de que, em geral,  as questões sociais são irrepetíveis, posto que 

situadas no espaço público dependem das ações humanas. Ademais, 

estabelecer a ação como critério de informação sobre a veracidade dos 

interesses do ator resolve o pseudo-problema posto por Popper de que ao 

se tomar em consideração os interesses deixar-se-ia de indagar sobre a 

verdade e se passaria a indagar sobre a motivação desse ator. 

 O ator produz ação social que pode ser interat iva ou não 

interat iva. Será interativa quando o objeto da ação for capaz de el iciar 

resposta ao ato e não interat iva quando a ação se voltar a simples objeto,  

entendido como produtor de comportamento esperado, mesmo que 

envolva atores. Sendo interativa, poderá ser estratégica cooperativa ou 

conflit iva ou estratégica comunicat iva (quando ocorrerem atos de fala).  

Quando não forem abertamente estratégicas serão ocultamente 

estratégicas (estratagemas, ardis, logros, trapaças ou, no limite, 

inconsistentes ou equívocos inconscientes).  

 Permanecerá, entretanto, como medida anterior a qualquer 

ação, a etapa crít ica, correspondente à tomada de decisão, em que são 

ponderadas as escolhas entre as situações compossíveis de partida e de 

chegada. Com isso se quer dizer, dada uma situação conflit iva qualquer 

essa pode ser tomada como situação inicial de uma polít ica a ser 
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desempenhada, muito embora todos nasçam imersos em situações, pois a 

economia e a sociedade são redes de relações ambíguas e ambivalentes 

entre atores e grupos de atores. Isso quer dizer: são conflit ivas e a 

eliminação da componente conflitual, como muitos pretendem, causará 

uma deformação radical e perda de inteligibi l idade essencial desse 

conturbado ciclo de produção e acumulação, em part icular f inanceiras, 

representado pelo capital ismo tardio. 

 O alcance de situações de equil íbrio, como se viu, só será 

possível mediante a interferência de grupos de pressão ou, nesta 

conjectura, operadores socioculturais, para incluir no modelo os 

indivíduos postos em situação de interferir na organização geral das 

coisas, tais como tecnoburocratas ou empresários de empresas de grande 

porte. De resto, é preciso notar, as grandes corporações têm seu 

processo de crescimento ligado a centros de decisão variados, tanto 

públicos como privados, e esse crescimento é conseqüência de 

operadores que agem no limite da informação disponível e de seus meios.  

 Ainda, o processo de concentração da produção dist ingue-se 

daquele da concentração f inanceira e daquele da concentração das 

atividades de decisão. Isto é, a concentração decorre de uma combinação 

de estruturas evolutivas (sistemas) e representa o sucesso ou fracasso de 

operadores socioculturais. Tal processo emana de um meio social e o 

remodela envolvendo condições tanto civi l izacionais como culturais: é um 

fenômeno organizacional e alcança os níveis públicos e privados.  

 O poder, no campo da cultura, busca por intermédio do 

Governo, no campo da civil idade, dividir, desencorajar coalizações e 

dissociá-las sempre que formadas, operando por concessões, 

autorizações e benefícios assemelhados que, antes de social izar o poder, 

favorecem a sua concentração. Nota-se que a economia privada recebe 

dos poderes públicos as condições prévias para seu crescimento, por 

exemplo: a formação básica da mão de obra; a confiança na ordem 

econômica e social; o monopólio da violência e da administração de 
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just iça; a cultura e, em particular, a organização civil izacional. E, mais 

diretamente, nas economias contemporâneas mais de metade dos 

recursos postos em circulação, como investimento, advém do Governo. 

Ademais, em qualquer sistema econômico contemporâneo, a minoria 

persiste decidindo o que fará a maioria.  

 Cada vez mais a escolha do que produzir — graças aos meios 

de comunicação de massa e a capacidade de produzir novas 

necessidades — repousa nas mãos de uma minoria. Os operadores lutam 

e concorrem para mudar as estruturas dos organismos e das regras da 

sociedade em que operam. Tais cooperações e conflitos são conflitos de 

organização.  

 A economia necessita redescobrir os conflitos de organização, 

pois as empresas transnacionais insinuam sua organização ao Poder 

Público mercê de negociações em que a quantidade de investimento e de 

postos de trabalho não desempenha o menor papel.  Al ianças f luidas ou 

coalizões duráveis desses gigantes de mercado se estabelecem e áreas 

de atuação são demarcadas muito além do alcance dos órgãos de defesa 

econômica: na fr ia arena dos interesses de mercado e por operadores 

competentes.  

 Fusões e cisões ocorrem em paraísos f iscais e permanecem à 

margem do controle interno da concorrência. Em uma sociedade dividida 

pela concentração de recursos apenas os grupos organizados podem 

exercitar essa estratégia de desestruturação e reestruturação 

característica do capitalismo tardio. A conseqüência direta desta 

constatação é que a teoria econômica necessitará integrar em seus 

métodos de análise as ações, as atividades, a transformação do meio 

pelos operadores socioculturais a f im de ajustar sua teoria do equil íbrio 

de interdependência geral. 

 

5.6. Estruturas, representações sociais e sujeito como atmosfera 

semântico-pragmática. 
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Em decorrência dessa postura, as estruturas sociais (alguns 

preferem: inst ituições) necessitam ser entendidas como totalidades 

regidas por leis de composição não redutíveis a sucessões de eventos ou 

a uma gênese. A estrutura é um conjunto de transformações obedecendo 

a uma lei da totalidade considerada. As situações são compossíveis e sua 

estruturação numa polít ica não é diretamente observável — mesmo 

porque acontece no tempo e depende de decisões intermediárias.  

É fato que todas as teorias do equil íbrio necessitam simplif icar, mas 

qualquer teoria simplif ica. A homeostase sistêmica é conceito dependente 

da escolha de fatores atuantes, objetivos a perseguir e operadores 

interessados. A autorregulação sistêmica representa uma série de 

desequil íbrios tornados suportáveis por alterações polít icas, isto é, por 

reconsideração, no período crít ico, das decisões possíveis na instauração 

de novas situações. 

Sempre cumpre lembrar que o sistema social é um conjunto cujas 

partes interagem e se transformam em mais que a simples somação das 

partes. Por mais que os operadores se arroguem o apanágio de decidir,  

sempre será possível, mediante mobilização, introduzir um novo operador 

no cenário, ou fazer variar os fatores atuantes e, no l imite, mudar os 

objetivos a at ingir.  

Esse efetivamente o grande momento histórico, pois a Civil ização 

estruturou-se de tal modo que o domínio das tecnologias associado ao 

correto associanismo poderá produzir mobil ização em tempo muito 

reduzido e, se a crença no poder da minoria não for por demais arraigada 

e estabelecida pelos meios de comunicação de massa, será possível 

participar do espaço público como nunca anteriormente: como operadores 

dessa sociedade. 

Claro, não se está acreditando na formação de uma camada 

baseada no mérito, pois a ideologia of icial meritocrát ica não pode 

convencer, vez que o capital polít ico, como diria Bourdieu, só pode ser 
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conseguido, além daquele cultural e escolar, por mobil ização consciente e 

centrada na abertura ao Outro: tanto por intermédio de partidos quanto de 

sindicatos como de grupos de pressão bem estruturados e com projeto 

conjunto.  

Projeto419 tem um pressuposto que seria, sob o ponto de vista de 

uma teoria de representações sociais, o da apreensão de uma “real idade 

social” e de sua relação com a representação predominante. Isso leva, de 

imediato, a ter contato com uma teoria capaz de correlacionar ideologia 420 

e comunicação e da articulação/confli to do sujeito com a sociedade.  

No sentido contemporâneo pode-se dizer que a representação social  

é uma modalidade específ ica do conhecimento, que tem por função a 

elaboração dos comportamentos e da comunicação entre os indivíduos,  

constituindo um corpus organizado de conhecimentos e atividade psíquica 

pelas quais se torna inteligível a realidade social e f ísica, permit indo a 

inclusão em um grupo ou relações cotidianas e a transformação do mundo 

social, passível de estranhamento, num mundo cotidiano, familiar e 

“amistoso”. 

As representações sociais são subsistemas que concret izam a 

imaterial ideologia e a incorporam à atmosfera semântico-pragmática dos 

atores sociais. Denise Jodelet421, por intermédio dos conceitos de 

objetivação e ancoragem, buscou esclarecer a gênese social e a 

manutenção das representações sociais.  

Pela objetivação procede-se à transformação de um determinado 
                                                 

419 -  Uma dis t inção importante deve, aqui ,  ser  fei ta :  p lanejar não equivale a projetar .   
O conceito de p lanejar estr iba-se na redução de a lgo espac ia l ao p lano, de reduzir  ao 
p lano,  is to é,  de l is tar  passos a desenvolver numa sucessão e s impl i f icação de 
estruturas mais complexas. O projeto representa o lançar uma escolha adiante e isso,  
numa at iv idade que antec ipa, que estrategia o que v irá em toda sua complex idade.  

420 -  Entendendo-se, nesse sent ido, ideologia como um conjunto de aspectos  
soc iocogni t ivos , ta is como crenças, estereót ipos, preconcei tos etc .  Is to é, a ideologia 
ex istente nos processos cogni t ivos . 

421 -  JODELET, Denise.  Les representations sociales.  Par is :  PUF, 1991. 
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aspecto do social em representação e pela ancoragem tal representação 

se f ixa no social transformando-se na forma de viver e ver a real idade 

social. Isto é, a representação social torna-se a realidade social ao 

possibil itar as relações cot idianas, ou seja, garante que o conjunto 

interseção das atmosferas semânticas individuais não seja o conjunto 

vazio. Mas representar vincula-se à “presentação” de um ausente, ou 

seja, para ter algum sentido a representação precisa de algum referente 

ou, pelo menos, de alguma ausência, o momento em que se apresentou o 

objeto social.  Têm-se, então, duas possibil idades:  

(a) a representação substituir ia algo que se apresentou e seria ou 

uma cópia do fenômeno ou, ainda pior,  

(b) seria uma deformação desse.  

Ademais, o fenômeno representado pode tanto ser uma realidade 

social ou um construto sem fundamentação fática, logo descrit iva, uma 

realidade consensual obtida por intermédio de determinados processos de 

recorte individual transferido ao grupo ou reciprocamente. 

Cabe indagar, quase aporet icamente, então: o caráter social das 

representações seria dado por uma realidade social que o antecede, ou, 

mais propriamente, a real idade social está configurada como ponto de 

convergência de representações cognitivas? As representações sociais 

são teorias do senso comum, são mais que opiniões ou atitudes e sobre 

elas se elabora, a partir de sua estruturação e sistematicidade 

determinada, as teorias sobre os fatos ou situações.  

Nota-se, assim, que as representações sociais constituem a etapa 

intermédia entre o saber científ ico e a opinião. É a ponte que permite 

transitar da doxa à epistême: trata-se de sentido comum sistematizado 

que descobre, organiza e torna possível a comunicação social ao permear 

atmosferas semânticas — aos sujeitos sob o ponto de vista epistêmico. 

Na presente conjectura dir-se-ia que o conjunto formado pela doxa, 

representações sociais e epistême constitui a atmosfera semântico-

pragmática individual que, ao se postar diante de outra estabelece 
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comunicação mercê de interseção não vazia entre as distintas atmosferas. 

Insiste-se na presença de um determinado grau de poluição semântica 

vez que, tanto individual quanto coletivamente, não há como evitar um 

certo grau de ideologia e de variáveis próprias do indivíduo e do grupo.  

É preciso, entretanto, que se explicite um pouco mais a questão da 

poluição semântica: esta deve encontrar a atmosfera visada em seu 

momento de auto-reconhecimento e transformação, pois estabelece novas 

subjetividades apenas ao iniciar os códigos da atmosfera anterior e isso 

inclui um fator: deve se dar na l íngua-mãe da atmosfera semântica, para 

não implicar um processo de tradução e a ruptura de sua “familiaridade”. 

Ainda, como se trata de uma relação imaginária com relações reais de 

existência, converge sobre práticas, instituições e, em particular, 

interesses reais. Como inf luência externa que se internaliza e passa a 

compor o quadro de referência da atmosfera semântica só obterá êxito 

nessa incorporação se permitir que essa opere sob os parâmetros de sua 

formação social, muito embora, também, auxi l ie a formar tais parâmetros, 

porém sem a elasticidade necessária para atuar em todo momento e 

campo. Essa poluição, embora residual, opera na formação das condições 

potenciais para a existência e manutenção da atmosfera e a seleção de 

seus interesses na vida real. 

Quando as atmosferas semânticas individuais comparti lham das 

condições gerais postas pela cultura e civi l ização estabelece-se a maioria 

que se organizará para a manutenção da estrutura civi l izatória existente e 

sua reprodução numa homeostase sistêmica. Mais, quando as 

representações sociais predominantemente preencherem as atmosferas 

semânticas, os indivíduos nessa condição terão entendimento mais 

próximo e, apesar de si mesmos, comporão a base de sustentação e 

pacif icação dessa civil ização de consumo, parte própria da sociedade 

pós-industrial e al i jada das condições de ocupar um estrato superior na 

hierarquia social da adveniente sociedade do conhecimento. 
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5.7. Minorias, conformidade simulada e condutas implícitas.  

 

Como elemento de convicção que observa a hierarquia social, as 

representações sociais, por outro lado, permitem o surgimento das 

minorias at ivas. Tais minorias podem, como se verá, por sua inf luência na 

produção do sentido, levar à produção de estabil idade ou mudança social.  

A estabil idade ou consenso representará sempre um estado de 

homeostase sistêmica que permanecerá até a instauração do primeiro 

conflito.  

Mas, as mudanças profundas defluem de dois registros 

aparentemente dist intos: primeiro, o que se fala e faz, e segundo, o que 

se pensa. Quando há conformidade entre os dois registros, há submissão, 

ao passo que na desconformidade tem-se conformidade simulada, isto é, 

a aceitação pública de comportamentos ou sistemas de valores, sem que 

se os aceite na esfera privada. Esse ocultamento viabil izaria a alteração 

no interior do sistema pelas condutas implícitas — essas capazes de 

alterar a homeostase pela produção de representações sociais 

introdutoras de diversidade422. 

Parece que os efeitos da inf luência minoritária não podem ser 

avaliados com precisão na esfera do que se diz e se faz explicitamente — 

pois esta é a esfera de inf luência direta, que só produz mudança quando 

tem organização e estruturação para operar o sistema. A ação das 

minorias desmobil izadas é, por não ter, manifestamente, aceitação 

substancial de suas posições, dada por uma inf luência, exercida em nível 

inconsciente, modif icadora de pautas perceptivas em longo prazo 423 e, 

                                                 

422 -  Sob extrema repressão os atores tendem a server-se de vias al ternat ivas para 
apresentar seu d issent imento. A r ica discograf ia do per íodo de mando mil i tar  no Bras i l  
atesta esse fato.   

423 -  Os homossexuais ,  por exemplo, por efe ito de hábi tos e es t i los , t ransi tam da 
condição de minor ia anômica para a aceitação soc ia l e buscam uma condição 
“nômica”,  requerendo d ire i tos  c iv is de in t im idade.  
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então, suscetível de alterar, por ações no campo da cultura, parcelas da 

organização da civi l idade. 

Já as minorias mobil izadas, ou minorias at ivas, cobram viabil idade 

por sua mobilização na defesa consistente e sistemática de um 

determinado sistema de representação social. Assim é porque o evoluir 

das situações só pode ser controlado com o conhecimento do 

funcionamento do sistema social (capital escolar agregado), das 

predisposições da cultura (capital cultural agregado) e das efetivas 

possibil idades da civi l idade (capital tecnológico agregado) para a 

conformação de um verdadeiro capital polít ico424 que possa ser posto em 

andamento para a conquista das aspirações efetivas  de uma dada 

sociedade.  

E se as representações sociais persistem, assim o fazem porque a 

cultura as agasalha em seu campo e as nutre com a repetição e a 

reprodução. Conduta conforme é conduta esperada e os matizes que 

podem diferenciar a conformidade do padrão reconhecido e aceito do 

comportamento levemente desviante só podem ser percebidos do interior 

da cultura e com o crivo da interpretação da norma (enquanto texto legal) 

ao caso concreto, já no âmbito da civi l idade, como norma concret izada 425. 

                                                 

424 -  Confrontar a posição de BOURDIEU, Pier re.  Razões práticas:  sobre a teoria da 
ação. Trad.  Mar iza Correa,  Campinas: Papirus,  1996, p. 30 e s .  

 

425 -  Uma questão que se põe: se as  normas pos i t ivadas por  qualquer processo 
autor izado dependem de órgãos de governo para sua apl icação, as normas morais  
per t inentes ao campo da c iv i l idade têm como sanção própr ia os  d iferentes níveis de 
execração soc ia l.  Como, por vezes, as  normas jur íd icas têm como associadas as  
sanções de ordem moral (quando o que é legal,  é também moral) ,  não ser ia prec iso 
f r isar que as sanções def luentes das normas jur íd icas são apl icadas pelos órgãos de 
governo incumbidos de sua execução. Por outro lado e como caráter d ist int ivo das  
normas legais  daquelas morais :  a punição de ordem moral  — que se er ige em 
impedimento c iv i l izado à cont inuidade da at iv idade do apenado — segue apl icada 
pelas representações socia is,  par te in tegrante da cultura em sua projeção sobre o 
concreto mundo c iv i l izado.  Ass im, a concepção de que a lguém não merece conf iança 
porque cumpr iu pena — pr is ional,  por exemplo (embora, o s imples envolv imento com 
um caso penal já seja suf ic iente — embora a comprovada inocênc ia do imputado — 
para que essas sanções morais sejam apl icadas) — faz par te da representação soc ia l  
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5.8. Família, controle social e capital político. 

 

Para evitar os desvios o sistema social conta com os mecanismos 

preventivos da cultura e da civil idade que premiam aqueles que 

reproduzem os padrões aceitos e excluem, por vezes definit ivamente, 

aqueles desviantes (anômicos — na l inguagem de Durkheim). A famíl ia, 

como aparelho ideológico, funciona ativamente para o estabelecimento de 

condições favoráveis à conformidade e atua, então, como elemento 

importante da homeostase do sistema social 

O capital escolar, importante para a reprodução do sistema, 

desenvolve-se a partir de estratégias de família e com a lógica específ ica 

da reprodução sistêmica da cultura dominante mercê das instituições de 

ensino e pesquisa. Pierre Bourdieu assim conceitua: 

As famíl ias  são corpos (corporate bodies )  animados por  uma 
espéc ie de conatus ,  no sent ido de Spinoza, is to é, uma tendência 
a perpetuar seu ser soc ia l ,  com todos seus poderes e pr iv i lég ios,  
que é a base das estratégias de reprodução, est ratégias de 
fecundidade, estratégias matr imonia is,  est ratégias de herança,  
estratégias  econômicas e, por f im, estratégias educat ivas 426.  

 

Esse papel conservativo da homeostase sistêmica da famíl ia se faz 

mais nít ido ao se contemplar as disposições, por exemplo, do Código Civi l  

brasi leiro, em vigência, relat ivas ao Direito de Família e Sucessões. Mas 

                                                                                                                                                     

no domínio da cultura (a s imples desconf iança) e do mundo c iv i l izado: o apar tamento 
de pos ições de prestíg io ou, mais comumente, de postos de trabalho. Não é 
necessár io ins ist ir  na profundidade e ex tensão dessa pena que, mais cedo ou mais  
tarde, acaba func ionando como profec ia autorreal izável :  o apenado vol ta a del inquir  
porque é apar tado das condições de sobrevivênc ia. O s istema penal,  no momento,  
inc ide num círculo v ic ioso insanável:  jamais poderá ressoc ial izar ou reeducar sem um 
ajus te das condições de cul tura. Se o exc luído pelo cumpr imento da pena não puder  
ser cons iderado c idadão comum após o cumpr imento desta, por questões de 
apenamento moral  jamais perecível,  será necessár io um longo t rabalho cul tura l para 
que seja possível  dar — ao ressoc ia l izado — a efet iva possib i l idade de ressocia l izar-
se 

426 -  BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Trad. Mar iza 
Correa,  Campinas:  Papirus , 1996, p.  36. 
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o aspecto da atividade da família acaba por escapar aos direitos e 

obrigações estabelecidos em lei: essa atividade tece a trama do destino 

dos seus membros e os torna interdependentes, mesmo porque 

compartícipes de representações sociais — até certo ponto — comuns. 

Nesse circuito, por exemplo, as decisões tomadas por um dos membros 

pode ser subótima e aparentar desconformidade com o projeto individual 

desse familiar, mas representar a escolha ótima para as condições da 

família.  

Por exemplo, o provedor da famíl ia pode permanecer em seu 

emprego, embora isto o torne muito infeliz, apenas porque a estratégia 

geral da famíl ia o exige. Do mesmo modo, grupos familiares com forte 

capital cultural tenderão a realizar escolhas educacionais que reproduzam 

as condições então existentes. Isto tem um corolário importante, o 

teorema de Pontriagyn/Bellman que af irma ser uma polít ica ót ima (que 

pode ser entendida como uma seqüência de decisões tomadas segundo a 

regra do jogo e fornecida previamente pelo ator) resultado de um conjunto 

de subpolít icas ót imas tem uma restr ição em seu campo de validade: só 

para jogadores individuais e que prat iquem um único jogo. Os membros 

de uma sociedade praticam multiplicidade de jogos interativos e suas 

decisões, seguidas de ações pert inentes, busca o êxito no jogo completo, 

o por assim dizer jogo da vida. Perder em alguns casos não é desastroso, 

em outros é fatal. 

Em verdade, os jogos praticados em sociedade têm uma série de 

parâmetros limitadores de sua possibil idade. Quer-se dizer, com isso, que 

as situações possíveis — embora inf initas em número — tornam-se 

condicionadas por situações anteriores e pela concretização de regras 

existentes na cultura. Edgar Morin assevera que 

a cul tura, que caracter iza as soc iedades humanas, é  
organizada/organizadora via o veículo cogni t ivo da l inguagem, a 
par t ir  do capi tal cogni t ivo colet ivo dos conhec imentos adquir idos,  
das competênc ias aprendidas, das exper iênc ias v iv idas, da 
memória his tór ica, das crenças mít icas  de uma soc iedade. Ass im 
se manifes tam ‘representações colet ivas ’,  ‘consc iência colet iva ’,  
‘ imaginár io colet ivo ’.  E, d ispondo de seu capi ta l cogni t ivo, a 
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cultura ins t i tu i  as regras/normas que organizam a soc iedade e 
governam os comportamentos indiv iduais .  As regras/normas 
cultura is geram processos socia is e regeneram globalmente a 
complex idade soc ia l adquir ida por essa mesma cul tura. Ass im, a 
cultura não é nem ‘superestrutura ’ nem ‘ inf raestrutura ’,  termos 
imprópr ios  em uma organização recurs iva onde o que é produzido  
e gerado torna-se produtor  e gerador daqui lo  que o produz e 
gera. Cul tura e soc iedade estão em re lação geradora mútua;  
nessa re lação, não podemos esquecer  as in terações entre 
ind ivíduos, e les própr ios por tadores/t ransmissores de cul tura, 
que regeneram a soc iedade, a qual  regenera a cultura427.  

Nesse texto de Morin, lobrigam-se muitas idéias seminais, mas das 

quais é preciso se distanciar um pouco porque o movimento conformador 

da sociedade e que lhe dá continuidade não se dá pela relação geradora 

mútua sociedade/cultura, mas a sociedade obtém sua persistência e 

permanente adaptação da dialét ica cultura/civil ização.  

A cultura, como sistema adaptativo (que tem como conteúdo o 

capital cultural e escolar (que inclui a técnica)), e a civil idade (com o 

capital tecnológico e suas realizações concretas) estabelecem entre si um 

movimento em que a tese ora surge no campo da cultura, ora naquele da 

civil idade e a antítese decorre da reação do outro campo: a síntese 

estabelece resultados em ambos os campos — alterando as expectativas 

e as representações sociais. O objeto representado não pode ser copiado, 

a representação social alberga essa síntese e a consolida para eventos 

análogos futuros. O capital polít ico resultante forma-se, portanto, a parti r 

da interação dos demais capitais e mantém a homeostase sistêmica 

sendo, muita vez, chamado de experiência.  

Assim, um homem que faça da polít ica, em seu sentido vulgar, a 

prof issão de sua vida e tenha uma formação cultural def iciente deverá 

buscar assessoria capaz de dar-lhe sustentação adequada sob pena de 

ver falecer essa carreira por inadequação entre seus projetos e sua 

experiência com as efetivas necessidades da sociedade. 

 

                                                 

427 -  MORIN, Edgar .  Introdução ao Pensamento Complexo. 2ª.  Ed. ,   Trad. Dulce 
Matos,  L isboa: Piaget ,  2001, p.  19. 
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5.9. Dialogia e dialética: cultura x civilização. 

 

Cultura e civi l ização estão em relação geradora mútua: os projetos 

lastreiam-se na realização possível e ao se realizarem estabelecem novos 

lindes para a civi l ização que, por sua vez, estabelecerá novas 

possibil idades para a cultura. Morin prossegue em seu texto e nos sugere 

uma analogia fecunda: 

( . . . )  se a cultura contém um saber colet ivo acumulado em 
memória soc ia l ,  se é por tadora de pr incíp ios, modelos , esquemas 
de conhec imento, se gera uma visão de mundo, se a l inguagem e 
o mito são par tes const i tu t ivas  da cultura,  então a cultura não 
comporta somente uma dimensão cognit iva: é uma máquina 
cognit iva cuja práx is  é cogni t iva. Nesse sent ido, poder-se- ia 
d izer  metafor icamente que a cul tura de uma soc iedade é como 
uma espéc ie de megacomputador complexo que memoriza todos 
os dados cognit ivos e, por tadora de quase programas, prescreve 
as normas prát icas, ét icas , polí t icas dessa soc iedade. Em certo  
sent ido, o grande computador está presente em cada 
espír i to/cérebro indiv idual onde inscreveu as suas ins truções e 
prescreve as suas normas e determinações;  em outro sent ido,  
cada espír i to /cérebro indiv idual é como um terminal ind iv idual,  e  
o conjunto das in terações entre esses terminais const i tu i  o 
Grande Computador .  
Uma cultura abre e fecha as potenc ia l idades b ioantropológicas 
de conhec imento. Ela as abre e atual iza fornecendo aos 
indivíduos o seu saber acumulado, a sua l inguagem, os seus 
paradigmas, a sua lógica, os seus esquemas, os seus métodos 
de aprendizagem, de ver i f icação, etc. ,  mas, ao mesmo tempo, e la 
as fecha e in ibe com suas normas, regras,  pro ibições, tabus, o 
seu etnocentr ismo, a sua autossacral ização, a sua ignorância de 
sua ignorânc ia. Ainda aqui,  o que abre o conhec imento é o que 
fecha o conhec imento.  
Há, e vamos retomá- la, uma unidade pr imordia l nas fontes da 
organização da sociedade e nas das idéias,  crenças e mitos ( . . . )  
como veremos igualmente, as idéias , as crenças, os s ímbolos e 
os mitos são não só potênc ias e valores cogni t ivos , mas,  
também, forças de l igação/coesão soc ia l.  
Tudo isso nos sugere a ex istênc ia de um tronco comum indis t in to 
entre conhec imento,  cu ltura e soc iedade428.  

 

A cultura não se apresenta por si,  mas por intermédio de pessoas. 

Os desejos são sentidos não por um megacomputador, porém por — para 

manter a metáfora — pessoas e, do mesmo modo, se há um acúmulo de 
                                                 

428 -  Op.  c i t . ,  p .  19-20. 
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conhecimento em dada sociedade, o que se poderia chamar de cultura 

agregada, tal cultura não produz regras ou normas, apenas induz a 

produção de determinado t ipo de normas, de determinado esti lo de 

regulamento. As normas e regras são produzidas por e para pessoas que 

se situam num mesmo (e incluso, basta lembrar o colonial ismo, diverso) 

âmbito cultural.   

A partir da prospecção de situações a regular, homens concretos 

desempenhando funções de governo elaboram, sujeitos a toda 

permeabil idade do campo da civi l idade, as regras que nortearão, nos 

limites daquela particular cultura, as ações nas situações da civi l idade, 

sempre em observância a uma hierarquizada estrutura normativa (nomos) 

que se limita pela estrutura da civi l ização radicada e delimitada pelas 

condições da physis. 

 

5.10. Hierarquia e estratégias. 

 

Centrais são os conceitos de ação e situação para a compreensão 

do processo interativo da sociedade e, em particular, constatar que a 

inst ituição de uma organização hierarquizada favorece os processos 

(sucessão de situações) colet ivos. Outra questão assiste, infelizmente, à 

prel iminar f ixação da hierarquia — não se tem apenas o requisito 

i luminista da Razão operando como máxima absoluta ou imperativo 

categórico. No dizer de Nelson Saldanha, 

a razão pode ser reconhec ida como ingrediente do d ire i to ,  mas a 
‘racional idade’ do d ire ito ,  e mais a inda a do saber jur íd ico — que 
ao d irei to se v incula como objeto de tratamento epistemológico —
, é uma pretensão his tor icamente dada e h istor icamente 
caracter izável429.  

 

Assim, se na esfera da intel igência artif ic ial tem-se agentes, na 

                                                 

429 -  SALDANHA, Nelson Nogueira. Filosof ia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar ,  
1976,  p. 304. 
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esfera da vida tem-se atores. Se lá a hierarquização pode ser def inida por 

questões de funcionamento — mesmo indiferenciado — dos agentes, aqui 

a estruturação da civi l idade impõe regras severas que excluem não 

apenas a comunicação, como também o acesso às benesses que o 

sistema civil izatório pode oferecer. No domínio da sociedade não há 

indiferenciação — as diferenças são imediatas no domínio da civil idade e 

mediatas por efeitos da cultura. O enfrentamento de situações e a seleção 

de uma decisão que estabelece nova situação entre as compossíveis 

passam por vários estágios: pré-compreensão do estado de coisas — sem 

disposição para agir — mercê das representações sociais; compreensão 

efetiva da situação com apoio da atmosfera semântico-pragmática dos 

envolvidos na situação430; escolha adequada dos fatores atuantes; 

compreensão dos efeitos deformantes da situação pela atividade dos 

grupos de pressão atuantes (se os houver); detecção do inf luxo dos 

grupos de pressão onipresentes (caso dos mass media  e dos produtos da 

cultura de massa); formulação de um projeto a part ir da consideração das 

situações compossíveis futuras e seleção de uma estratégia; ação efetiva 

para a consolidação das situações desejadas (soluções exitosas); 

reavaliação da estratégia a part ir do alcance da situação imediatamente 

seguinte e reiteração do processo descrito. 

Há situações que se reiteram e que ocasionam a tendência de 

reorganizar-se a(s) mesma(s) estratégia(s) exitosa(s) a f im de conseguir o 

mesmo resultado f inal. Originam-se, assim, polít icas (com subpolít icas 

possíveis) que pelo êxito alcançado tendem a se transformar em rot inas 

— com dif íci l revisão frente a variações não percebidas. Muito fracasso 

tem como origem essa falta de exame de variações não perceptíveis à 

primeira inspeção. 

Como nos experimentos de IAD (Inteligência Art if icial Distribuída) 

                                                 

430 -  Aqui  se passa da af iguração do estado de coisas para a conf iguração da s i tuação. 
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com agentes deliberativos, a ação só será possível após a avaliação dos 

movimentos necessários para se produzir o resultado desejado. 

 

5.11. Incerteza estruturada e projeções. 

 

As situações em que se age, mesmo no caso de macroeventos, são 

de incerteza estruturada, isto é, os futuros estados do sistema podem ser 

cogitados, mas não se poderá saber quais serão em qualquer futuro 

decorrente da evolução431 da presente situação. Isto é particularmente 

verdadeiro para as situações de uma sociedade, fenômenos econômicos, 

andamento e tendência de um processo judicial. Há incerteza caso sejam 

desconhecidos os estados do sistema para qualquer futuro, isto é, para 

qualquer projeto que se possa estabelecer a partir da situação presente, o 

resultado será desconhecido — o que, em geral, não acontece nas 

situações sociais submetidas a algum Direito. 

Essas considerações repousam sobre regularidades e projeções e 

isso leva, naturalmente, a algumas crít icas bastantes bem formuladas por 

David Hume quanto aos processos indutivos. O problema implícito é 

aquele de que ao se agir dessa maneira supõe-se seja a natureza 

uniforme, isto é, que surpresas e eventos — acreditados impossíveis — 

não ocorrerão. Projeta-se uma regularidade observada e componente das 

representações sociais como se fosse absolutamente esperável em 

situações análogas e/ou futuras. No campo da sociedade, por exemplo, as 

projeções para agir efetivadas a part ir de uma situação incorporam, como 

parte própria da situação, fatores atuantes que incluem normas (inclusive 

de caráter jurídico) que podem ser mudadas a qualquer momento.  

                                                 

431 -  Evolu ir  apenas no sent ido temporal ,  pois esta poderá representar,  no s istema,  
uma involução que,  de res to, tem referenc ia l apenas no resultado desejado. As 
s ituações evoluem posit ivamente quando seguem o projeto, caso contrár io  involuem. 
Essa manifestação de poder encontra-se no própr io cerne de qualquer projeto 
curr icu lar . 
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Pensa-se em neutralizar os efeitos dessa insegurança recorrendo a 

lugares-comuns retóricos como segurança jurídica, permanência das 

inst ituições, legalidade, irretroat ividade das leis pro malum, stare decisis 

etc. Mas sabem, todos, atores ou operadores do Direito, que a 

superveniência de estado revolucionário (embora previsível na maior das 

vezes), clamor público orquestrado por grupos de pressão com apoio de 

mass-media , escândalos programados, ações procrastinatórias de todo 

tipo (aguardando — por vezes — condições mais favoráveis) introduzem 

variedade e incerteza para a decisão. Se a lógica indutiva não pode servir 

de base para a projeção de situações, a ponderação da interatividade das 

situações poderá servir de referência para projetar o futuro em condições 

de incerteza estruturada. Quanto à incerteza, essa é componente que 

pouco interessa ao objeto, mas que fundamenta toda a possibi l idade de 

qualquer jogo, part icularmente aquele em que habilidade não se exi ja. 

 

5.12. Processo e complexidade. 

 

As situações se conectam432 e constituem um processo. O processo 

tem andamento não apenas pela ação das partes diretamente envolvidas 

nas situações, mas por efeito de interações — por vezes incontroláveis — 

com outras situações com, freqüentemente, outros atores envolvidos. A 

complexidade do sistema social decorre precisamente desse estado de 

coisas: as situações só podem ser isoladas do processo mercê de ação e 

abstração. Um corte epistêmico, por assim dizer, deve ser realizado a f im 

de se isolar uma situação-problema de todas as demais situações. Ainda, 

quando se realiza esse corte e se prepara um projeto para alcançar um 

determinado resultado, simplif ica-se o processo a f im de se conseguir 

                                                 

432 -  A conexão não é automática, vez que para passer de uma situação a outra é 
necessár io escolher entre as compossíveis.  O encadeamento só será automático 
quando houver  constr ição de necess idade natural  (no campo da phys is)  entre a 
consequente e a antecendente – popr  exemplo,  queda l ivre de um corpo até o solo. 
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agir. Elaborando um quadro com praxemas ter-se-ia, para obter êxito em 

uma determinada situação em um processo: 

(1) [seleção do objetivo a alcançar] 

(2) [avaliação dos fatores atuantes] 

(3) [ identif icação dos grupos de pressão interessados] 

(4) [prospecção dos recursos disponíveis] 

(5) [análise de possíveis l it isconsortes (aliados/inimigos)] 

(6) [nova análise da situação-problema] 

(7) [decisão de agir] 

(8) [primeira ação] 

(9) [segunda ação — após análise da situação decorrente de (8) e 

reiteração dos passos (1) a (7)] e, assim, sucessivamente. 

Esses praxemas necessitariam ser reduzidos a notação mais 

adequada. Moles e Rohmer buscaram estabelecer uma notação para os 

elementos de ação ou praxemas e desenvolveram, inclusive, um modelo 

de ação social433, mas para as f inalidades desta conjectura, a sequência 

estruturada acima já é indicat iva da reiteração do processo. Restaria 

indicar, apenas, que uma praxessemia talvez seja possível, lembrando, 

por exemplo, um caso de graf ia em praxemas, o caso da partitura musical.  

O compositor f ixa mediante um número limitado de símbolos (claves, 

armadura de clave, notas, sinais de acidentes, etc.),  em pautas que 

supõem sincronia, todo um universo de possibil idades de execução e o 

intérprete fará dessa partitura um sem-número de variedades de 

execução, chegando mesmo a desfigurá-la. Mas, no mais das vezes, com 

melhor ou pior resultado obter-se-á do ouvinte a compreensão do trecho 

executado. Compositores como Wagner apresentarão leit motiv para 

representar uma personagem, outros se servirão, como Verdi, de 

sentenças musicais completas para introduzir nova personagem; Mozart 

                                                 

433 -  MOLES, Abraham & ROHMER, El isabeth. Théorie des actes: vers une écologie  
des actions. Bruxel les :  Casterman, 1977,  p.  184-208. 
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— com seu incrível talento melódico — obterá sequências maravilhosas 

para configurar suas personagens em suas obras (pense-se em A Flauta 

Mágica , por exemplo) e Johan Sebastian Bach estruturará toda uma 

resolução contrapontística original em seus trabalhos, sua característ ica 

contribuição aos processos de resolução musical. Seria previsível que 

esses praxemas levassem tão longe? Como é possível tal variedade com 

tão escassos elementos? 

Que se poderia dizer, então, do multifacetado mundo social sem o 

concurso de alguns pressupostos que permitam acreditar que — frente a 

todas essas situações de incerteza estruturada — podem-se estabelecer 

estratégias, polít icas e obter soluções exitosas? 

Não seria, precisamente o projeto social implícito  nos curricula 

escolares o elemento modelizador de tais polít icas, ao mesmo tempo que 

sua conseqüência? Projetar a sociedade futura mercê da formatação dos 

curricula  implica, necessariamente e pelo menos, considerar aos 

fenômenos naturais e sociais a estudar, os possíveis princípios 

fundamentais ‘descobertos’ pelos homens e que regem a tais 

fenômenos434 e os princípios fundamentais metodológicos, lógicos,  

epistemológicos – que regem e controlam essas áreas do conhecimento. 

 Tal complexidade é inescapável caso se deseje produzir letrados 

conscientes de seu papel e aptos a interferir na constituição de seu tempo 

pelo estabelecimento incessante de relações entre o aprendido e o fazer.  

 

5.13. Decorrências. 

Acredita-se ter apresentado o bastidor em que o tecido da História 

poderá ser composto: a ação estratégica dos seres humanos na dif ícil  

                                                 

434 -  Sempre lembrando que as ‘ le is  natura is ’  postas pela Fís ica, por exemplo,  não são 
as le is da natureza. As regular idades observadas e que terminam por const i tu ir  as  
chamadas ‘ leis ’  empír icas que, em geral,  após a in trodução de constantes são 
chamadas de leis f ís icas, são produto da elaboração teór ica humana e podem sequer  
corresponder  aos efet ivos processos efet ivos da natureza. 
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operação entre os grandes ditames da cultura e as escassas 

possibil idades da civil idade estabelecerá pela el iminação da maior parte 

das situações compossíveis aquelas que comporão no caso individual sua 

biograf ia e, no caso geral, a História de sua sociedade435. 

 Naturalmente, a ação colet iva padecerá do problema de enfrentar 

subjogos diversos e operar com estratégias e polít icas subótimas para 

obter o menos oneroso dos êxitos, de resto, nem mesmo comparti lhado 

por todos os atores sociais. Mas se a composição de uma lógica das 

situações é at ividade que se reservará para outro trabalho, será 

necessário, embora sabendo, como dir ia Walt Whitman, que as verdades 

estão à espera em todas as coisas e que não contribuem para o próprio 

parto, indicar algumas conseqüências do que se disse neste tópico 

prel iminar. 

Segundo Vico436: Scire est facere  e por essa divisa incitou, nesta 

conjectura, a investigação da ação humana a partir de seu análogo dos 

agentes da intel igência artif icial, precisamente porque, no âmbito dos 

agentes, esse agir — meramente racional com vista a f ins — poderia 

lançar alguma luz sobre o mult ifacetado agir social humano.  

A complexidade dos motivos humanos, a pobreza da interpretação 

                                                 

435 -  Pense-se nessa observação de MOLES e ROHMER: “Perguntar-se-á se há lugares 
em que a ação seja pr iv i leg iada ,  is to é, em que haja mais atos que em outros, e se há 
caminhos pelos quais  passam obr igator iamente certas transações: há concentrações 
de atos resultantes de concentração de seres que, ao contrár io ,  ser iam independentes 
deles,  sejam atos imprevis íveis ,  novos, extraord inár ios, aqui lo  que se chamará de 
atos cr ia t ivos , o laboratór io ,  o es túdio de cr iação. Os outros , ao contrár io ,  fontes ou 
poços de atos sempre repet i t ivos , es tereot ipados, banais (o ate l ier )? Sabemos, por  
exemplo, que a cr ia t iv idade g lobal numa soc iedade cresce até um certo máximo, em 
função da at ividade soc iométr ica: a dens idade de encontros e de trocas, decresce,  
depois,  em seguida.”  (op.  c i t . ,  p .  190 – tradução l ivre)  para se compreender  a  
produção de conhec imento num dado período his tór ico em dada soc iedade.  A 
inovação, que d ifere da s imples produção de novidade, provoca desorganização e  
re laxamento das tensões contemporâneas de um novo est i lo de reorganização, is to é,  
há uma redução dos s istema de contro le do s istema em que se ins taura a f im de que o 
novo possa se instaurar. 

436 -  VICO, Giambatt is ta.  A ciência Nova. Trad. Marco Lucches i ,  Rio de Janeiro:  
Record,  1999. 
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f inalista que busca resumir o i ter actionem às concretas condições 

percebidas por um observador que sempre acreditará ver um jogo quando 

na verdade há jogos simultâneos e, pior ainda, quando se busca uma 

análise de mesmo tipo para a ação coletiva em que conjuntos de jogos se 

entrelaçam no desenvolvimento de um jogo compart i lhado e cujo êxito 

terá diferente signif icado para os jogadores individuais (basta pensar 

numa mobilização de interessados para a eleição de um entre eles para 

presidente do clube — (quanta motivação diversa nesse afã!) fazem do 

análogo de inteligência artif ic ial úti l guia para se esclarecer a questão do 

conflito coletivo e da ação sob tais l imites (constraints).   

A partir da organização possível, no momento em que se escreve o 

texto, para os agentes em inteligência art if icial   — e nesse contexto não 

há como suprimir o fazer — pode-se af irmar que a ação tem uma 

f inalidade que se põe pela interação dos agentes envolvidos no processo 

frente a uma situação-problema. A rigor, um paralelo muito intenso entre 

agentes e atores não pode ser estabelecido. Em situações de rot ina 

poder-se-ia pensar em condições interativas ótimas em que todos os 

atores interagissem com conhecimento e qualidade a f im de obter 

decisões ótimas para as situações apresentadas, mas, como bem lembra 

Becker, 

chegou o momento de cons iderarmos a outra metade da equação:  
as pessoas que fazem e impõem as regras às quais os es tranhos 
não se adaptam. 
A questão aqui é s implesmente: quando são feitas e impostas as  
regras? Observei anter iormente que a ex istênc ia de uma regra 
não garante automat icamente que e la será imposta. Há mui tas  
var iações na impos ição de regras. Não podemos expl icar a 
impos ição de regras invocando a lgum grupo abstrato que está 
sempre v ig i lante; não podemos dizer  que a ‘soc iedade’ f ica  
prejudicada por cada inf ração e atua no sent ido de res taurar o 
equi l íbr io.  Poderíamos colocar,  como um extremo, um grupo no 
qual isso ocorresse, no qual todas as regras fossem absoluta e 
automaticamente impostas. Mas imaginar  ta l  caso extremo 
somente serve para tornar c laro o fato de que os grupos socia is  
em geral não são ass im. É mais t ípico que as regras só sejam 
impostas quando a lgo provoque a impos ição.  A impos ição, então,  
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ex ige expl icação437.  
 

E, se de fato, na sociedade de agentes na IAD (intel igência artif ic ial 

distribuída) as regras são, sempre, imediatamente obedecidas, porque os 

agentes não são humanos, na sociedade humana as regras são, com 

freqüência maior que se admite, obedecidas: embora ignoradas. Voltando 

a Becker438:  

( . . . )  O habitante da c idade preocupa-se com seus própr ios  
problemas e nada faz em relação à inf ração de regras a não ser 
que e la in ter f ira em seus negóc ios . Simmel rotulou a at i tude 
urbana t ípica como ‘reserva’ :  ‘se houvesse tantas reações 
profundas como respostas aos contatos  ex ternos cont ínuos com 
inumeráveis pessoas, à maneira de c idades pequenas, onde todo 
mundo conhece quase todo mundo que encontra e onde se tem 
uma re lação pos it iva com quase todo mundo, uma pessoa f icar ia  
completamente atomizada internamente e chegar ia a um estado 
psíquico in imaginável.  Em parte, esse fato ps ico lógico, em parte 
o d ire i to  de desacredi tar  que os homens têm diante dos 
e lementos transi tór ios  da vida metropol i tana, tornam necessár ia 
a nossa reserva.  Como resul tado dessa reserva, mui tas vezes 
nem mesmo conhecemos de v is ta aqueles que foram nossos 
v izinhos durante anos. E é essa reserva que, aos o lhos das 
pessoas da c idade pequena, fazem com que aparentemos ser  
f r ios ou sem coração.  Na verdade, se não me engano, o aspecto 
mais in ter ior  dessa reserva ex ter ior  não é somente indiferença. 
Mas, mais f reqüentemente do que podemos perceber,  uma l ige ira 
aversão e repulsa, que se transformará em ódio e medo no 
momento de um contato mais ínt imo, não importa como esse 
tenha s ido causado. . .  
Essa reserva, com sua concomitante aversão escondida, 
aparece, por sua vez,  como a forma ou o d isfarce de um 
fenômeno menta l mais gera l da metrópole:  e la at r ibu i ao 
indivíduo um t ipo e uma quant idade de l iberdade pessoal que 
absolutamente não tem analogia em outras  condições. 
( . . . )  A reserva, embora t ip icamente encontrada nas c idades, não 
é caracterís t ica de toda v ida urbana. Mui tas áreas urbanas — 
algumas favelas e zonas que são etn icamente homogêneas — 
têm um pouco o caráter de uma c idade pequena;  seus habi tantes  
vêem tudo o que ocorre na v izinhança como problemas seus. O 
homem urbano mostra sua reserva mais marcadamente em áreas 
públ icas anônimas ( . . . )  onde pode sent ir  que nada do que ocorre 
é de sua responsabi l idade e que há prof iss ionais,  encarregados 
de fazer cumprir  as le is,  cuja tarefa é l idar com tudo que seja 

                                                 

437 -  BECKER, Howard S. Uma Teoria de Ação Coletiva,  t rad. Márc ia Bandeira de 
Mel lo Leite Nunes,  Rio de Janeiro: Zahar ,  1977, p. 158. 

438 -  op. c i t . ,  p.  87-88. 
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fora do comum. A concordânc ia em ignorar a inf ração das regras 
repousa em parte no conhec imento de que a garant ia do 
cumprimento destas  pode ser deixada a cargo desses 
prof iss ionais.  
Em situações estruturadas de forma mais  complexa, há maior  
poss ib i l idade de interpretações d iferentes  da s ituação e um 
possível  conf l i to em re lação à imposição das regras ’.  

 

De fato, nesta conjectura, quanto mais concentradas as condições 

de civi l idade, quanto mais real izado o padrão de cultura em suas bases 

materiais, mais poderá o Homem descuidar-se de suas relações com os 

demais: essas estarão reguladas por fatores de controle da civil idade, o 

lugar por excelência para a concret ização da ordem desejada mercê de 

guardiães contratados pelo Governo para a manutenção da ordem e, 

quanto mais afastados se estiver dos centros civi l izatórios, mais a cultura 

deverá imperar como condição de manutenção de uma regularidade de 

conduta.  

A situação entre Civi l ização e Cultura é de, contemporaneamente, 

maior possibi l idade de realização das aspirações culturais quanto mais 

evoluída estiver a civil ização e, ao mesmo tempo, maior necessidade de 

cultura quanto menor o império das estruturas sistêmicas da civil ização. 

 

5.14. Conduta individual e grupal. 

 

Na psicologia social são muitas as questões suscitadas pelo conflito 

entre indivíduo e sociedade. Segundo Serge Moscovici, os fenômenos 

estudados por essa disciplina são aqueles de comunicação social, de 

inf luência coletiva e de processos l ingüísticos. Em outras palavras, essa é 

a ciência que estuda a vida cot idiana com interesses voltados às 

interações humanas e aos grupos humanos que estruturam a realidade 

social buscando compreender a dimensão subjet iva da realidade social ao 

supor os fenômenos sociais como um conjunto de comportamentos 

psicológicos, isto é, busca ser a ciência do comportamento do indivíduo 

em grupo e inf luenciado por seus semelhantes.  
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E a imagem do indivíduo imerso no grupo é a de um homem 

medíocre, pois o estar em massa libera condutas impensáveis quando 

estamos sós. Basta observar as condutas de um grupo de torcedores de 

futebol, de estudantes em ônibus de excursão, dos mais sérios e 

conspícuos senhores quando ocupam uma carteira em sala de aula etc. 

Há, de resto, uma espécie de tirania exercida pelos grupos (o espírito de 

corpo ou corporat ivismo), conformismo, pressão coletiva e, é claro, 

desvios. Essa situação conflit iva entre o indivíduo e os grupos de que 

participa acaba por introduzir variedade em todos esses sistemas e 

permite, dessarte, uma alteração das situações e inf lui tanto sobre as 

ações coletivas quanto aquelas individuais. 

Por volta dos anos 50 do século XIX, Wilhelm Dilthey voltou seu 

interesse à descrição da vida cotidiana em pleno debate dos partidários 

do monismo social e daqueles que preferiam uma aproximação 

microscópica dos fenômenos sociais. A abordagem de Durkheim e sua 

escola tinha predomínio, mas o estudo das micros-situações parecia ser 

importante para a compreensão da ação humana, pois se percebia que o 

indivíduo era o ator responsável pela produção do social. 

Após o f inal da Segunda Guerra Mundial, a ref lexão sociológica 

voltou-se aos problemas da vida cotidiana e pensadores como Henri 

Lefebvre, Theodor W. Adorno, aqueles da escola de Chicago tornam a 

investigação sobre os micro fenômenos sociais cada vez mais intensa e a 

redescoberta da obra de Georg Simmel, Norbert Elias, Max Weber permite 

que se pense em fundamentar teoricamente essa preocupação 

investigativa com a perspectiva individual.  Naturalmente, sempre haverá 

diversidade de abordagem e, assim, as correntes marxistas (de que faz 

parte Lefebvre), as fenomenológicas (com Mead, Goffman e Schütz) e a 

formal (de Michel Maffesoli e Georges Ballandier), embora voltadas à 

análise do cot idiano, mantêm as especif icidades de suas correntes de 

origem e a rejeição do cient if icismo e do dogmatismo social. 

A descoberta da complexidade do mundo social, a “espessura” do 
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real e a fuga ao ilusório que é o mundo das at ividades humanas levam à 

necessidade de não esquecer o papel do imaginário nas estruturas da 

vida social. As prát icas individuais constituem o lugar do cotidiano em que 

se revelam as cenas ilusórias do tecido social. Berger e Luckmann 

admitem a importância do indivíduo na construção da realidade social, 

bem como em seu funcionamento, participando na construção de seu 

mundo. Tem-se, assim, a formação de uma praxeologia, vez que o 

domínio das ações individuais de rotina e sem organização prévia é 

analisado como fatos sociais em seu meio institucional e considerando os 

papéis439 desempenhados pelos atores na estrutura social.  

Desse modo, para apreender a real idade social será necessário 

interpretar a estrutura subjet iva da ação individual e de seu contexto do 

ponto de vista do ator, pois seria problemático compreender um objeto 

social sem recorrer à ação humana que o produziu. 

Não é preciso insistir que o ator, imerso em sua situação, dirige 

suas ações para seu meio imediato, considerando-se essa imediat icidade 

tão ampla quanto puder alcançar o ator; uma teoria da ação — embora 

visando o futuro — só pode se desenvolver em tempo presente. 

                                                 

439 BERGER, Peter L. & LUCKMANN, T.  A Construção Social da Realidade: Tratado 
de Sociologia do Conhecimento.  2ª .  Ed. ,  Trad. Flor iano de Souza Fernandes,  
Petrópol is /RJ:  Vozes,  1974,  escrevem: “Como vimos,  as  or igens de qualquer ordem 
inst i tuc ional cons istem na t ip i f icação dos desempenhos de um indivíduo e dos outros .  
Is to impl ica que o pr imeiro tem em comum com os outros  f ina l idades específ icas e 
fases entre laçadas de desempenho e, a inda mais , que são t ip i f icadas não apenas 
ações específ icas mas formas de ação. Is to é, haverá o reconhecimento não somente  
de um  part icular  ator que executa uma ação do t ipo X, mas da ação t ipo X como 
sendo executável por  qualquer ator a quem possa p laus ivelmente ser imputada a 
estrutura de conveniênc ias em questão. ( . . . )  Em suma, o ator ident i f ica-se com as 
t ip i f icações da conduta in actu soc ia lmente objet ivada, mas restabelece a d istânc ia 
com relação a elas quando ref lete poster iormente sobre sua conduta. Essa d istânc ia  
entre o ator  e sua ação pode ser conservada na consc iênc ia e projetada em futuras  
repet ições das ações. Desta maneira tanto o eu atuante quanto os outros atuantes são 
apreendidos não como indivíduos únicos mas como t ipos. Por  def in ição esses t ipos 
são intercambiáveis .   Podemos começar a falar  de papéis quando esta espéc ie de 
t ip i f icação ocorre no contexto de um acervo objet ivado de conhec imentos comum a 
uma colet iv idade de atores.  Os papéis são t ipos de atores neste contexto.”   (p.  101-
103)  
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5.15. Conseqüências. 

 

As situações sociais comportam muito de espetáculo e jogo de cena, 

os atores entrevêem objetivos e constroem suas polít icas. A análise das 

ações individuais e das situações em que se desenvolvem permite afastar 

simulacros, falsas aparências, vez que não há qualquer lei f ixa que 

ordene as situações: a mentira, o logro, a i lusão — são f iguras presentes 

nos conflitos sociais.  

Uma das primeiras formas de ilusão consiste na avaliação que o 

sujeito faz sobre suas próprias condições de agir em situação. E se o 

coletivo é lugar dos conflitos entre os atores, a correta apreciação da 

ação possível a empreender é requisito para se conseguir decisões 

conducentes a uma polít ica ótima em face de tais conflitos.  

Isto é, se as relações sociais trazem, consigo, a i lusão, a correta 

avaliação da situação e dos meios para a ação conduzirá a decisões 

sobre o modo de agir mais adequadas. E é bom lembrar: as ações 

humanas são impregnadas de semelhanças e aparências. Como o homem 

se tornou mercadoria, aparentar êxito garante vantagens estratégicas. 

Agir como se a vantagem permaneça sempre ao lado do ator traz 

preponderância. 

Para concluir este tópico apresentam-se algumas definições de 

caráter preparatório e defluentes do que se disse: 

a) Uma ação (conjunto unitário) ou um conjunto de ações 

(estratégia) ocorre sempre que uma dada situação transforma-se em 

outra, por efeito de uma decisão ou conjunto de decisões, de acordo com 

uma estratégia. 

b) Um conjunto de ações, portanto, compõe a estratégia que altera 

as situações. 

c) Um conjunto de estratégias compõe uma polít ica que pode ser 

decomposta em subconjuntos denominados subpolít icas. 
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d) Um conjunto de situações compõe um cenário. 

e) O conjunto universo de cenários em uma determinada data, para 

um determinado ator, compõe o estado de coisas para esse ator. 

f) O desenrolar, no tempo, desses estados de coisas, para um 

sujeito, compõe sua identidade pessoal em cada uma dessas datas e, ao 

mesmo tempo, sua atmosfera semântico-pragmática com sua respectiva 

poluição. 

g) As decisões de cada ator serão tomadas a partir da interação 

dessa atmosfera semântico-pragmática com o mapeamento que tiver feito 

da situação de partida frente às situações de chegada que est iver 

almejando, sempre considerando o limite das ações que lhe são 

compossíveis. 

h) Para efetivar o mapeamento das situações o ator se serve de 

toda informação disponível sobre os fatores atuantes e da ação dos 

grupos de pressão, bem como das representações sociais pertinentes, 

sempre consideradas condições exteriores ao seu próprio sistema. 

i) A soma vetorial das ações humanas na sociedade acaba por 

compor as alterações das situações coletivas da sociedade e, como são 

compostas dialeticamente, provocarão mudanças no sistema que levarão 

a novos pontos de homeostase social.  

j) A História de uma sociedade é composta pelo relato das ações, 

em situação, que produziram novos equil íbrios sistêmicos ou 

homeostases. 

l) As demais ações apenas servem para, cumulativamente, 

desencadear as ações merecedoras de registro sob a óptica dos 

historiadores. Assim, por exemplo, quando Júl io César atravessa o 

Rubicão com suas legiões prat ica ato digno de registro. Dezenas de 

milhares de soldados atravessaram o mesmo rio sem que disso se tenha 

notícia. 

m) Não se deseja, com isso, dizer que os seres humanos agem 
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l ivremente e por suas escolhas acabem por conformar o mundo social440. 

n) Há interações estruturantes entre crenças, intenções, decisões e 

ações individuais e coletivas e situações que possibi l itam e limitam o 

pensamento e a ação. 

o) As situações que congregam regras, papéis, relações e 

signif icados (obtidos na Cultura) são materializadas no âmbito da 

Civi l idade pela concreta e imediata ação decorrente da busca de instaurar 

novas situações. 

p) Ação e sociedade são dualidade interpenetrante, isto é, as 

projeções oriundas da cultura encontram sua possibi l idade e limitações 

nas condições da civi l idade. 

q) Os textos legais pref iguram as ações possíveis e configuram as 

situações vindouras, sempre reduzindo a complexidade sistêmica. 

r) Mercê de ações, o Homem transforma as situações de partida 

naquelas futuras e, gradativamente, pela continuidade de seus atos, 

principalmente quando organizado em grupos de operadores sociais, 

acaba por transformar as estruturas existentes a f im de viabil izar as 

situações desejadas. 

s) A Cultura funciona como repositório do que é val ioso e originário 

e como sistema adaptativo que é, apanha esse verdadeiro coletivo e ao 

resguardá-lo, vem a transformá-lo, pois o mistério do Λογοσ ( logos) é ser 

a um tempo messe e destino juntamente com a possibi l idade concreta 

desde a origem. 

                                                 

440 -  DUPUY, Jean-Pierre.  Introdução às Ciências Sociais: Lógica dos fenômenos 
colectivos.  Trad. Ana Mar ia Rabaça, L isboa: Piaget,  2001, escreve:  “Os homens 
agem sempre no tempo da His tór ia.  Desencadeiam, na rede das re lações humanas,  
processos que não têm f im, pois inevi tavelmente  a acção de qualquer um é 
subst i tuída pela ação dos outros. Quer em lat im (agere) quer  em grego (prat te in,  
prax is)  agir  é arrancar,  começar .  Um começo que é sempre arr iscado, porque 
desprovido da garant ia que a idéia de f im dá, no duplo sent ido de objec t ivo e de 
terminação. A poies is,  ou seja, a act iv idade fabr icadora própr ia do peta e do artesão,  
é, em comparação, muito mais segura, porque guiada por um f im. Os homens não 
fazem a sua His tór ia ,  só podem agir ;  e é o poeta, quando a conta ou escreve, que,  
retrospect ivamente,  faz ver  o respect ivo sent ido.  “ (p.  129) 
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t) A Civi l ização atualiza os projetos da Cultura e dá ao Homem, 

tanto quanto possível, a segurança da continuidade e o acicate do prêmio. 

u) O prêmio da sociedade de consumo é civil izatório e representado 

pelos bens e serviços e pelo ócio que viabil iza o atomizado prazer da 

fruição dos produtos da civi l ização na esfera privada. 

v) O prêmio na sociedade do conhecimento é cultural e civil izatório: 

congrega a possibil idade de fruir não apenas os bens de consumo e 

serviços, mas um ócio que viabi l iza a transformação contínua do ator em 

sujeito de seus próprios atos na esfera pública. 

x) O processo educativo visa ensinar o conjunto de ações mais 

exitosas de acordo com a prática social pré-existente e preparar para a 

interpretação/decisão das situações vindouras a partir dessa mesma 

prática. 

z) O currículo é conjunto de polít icas que visa faci l i tar tal acesso. 

Integra para tanto os conteúdos do ensino à análise prát ica de sua 

aplicação. 

 

5.16. Eixos441 de organização da atmosfera semântico pragmática 

e de sua poluição. 

 

                                                 

441 -  Entendidos como ‘ rumos’ ,  e lementos de organização d ifusos e decorrentes de  
preenchimento de necess idades ps icof ís icas das atmosferas semânticas, ta is como: 
apego (atendidas pelas pedagogias de exper iênc ias pos it ivas (João Comênio, George 
Snyders etc.) ) ;  aceitação (atendidas pelas pedagogias de l inha roger iana (Kur t  Lewin, 
Car l Rogers, Abraham H. Mas low etc.)) ;  auto – invest imento (atendidas pelas  
pedagogias  do projeto (Celest in Freinet ,  Louis Not  etc.)) ;  es t imulação (atendidas  
pelas pedagogias diferenc iadas (Louis Legrand, Lev Vygotsky,  etc.)) ;  exper imentação 
(atendidas pelas pedagogias at ivas (Celest in Fre inet,  Jean Piaget etc.)) ;   reforço 
(atendidas pelas pedagogias behavior is tas  (John N. B. W atson,  Buhrrus F. Sk inner,  
Benjamin S. Bloom etc .)) ;  comunicação (atendidas pelas pedagogias  in terat ivas 
(W il lem Doise, Gustave Mugny e Anne-Nel ly Perret-Clermont,  Michel Gi l l y,  e Jean-
Paul Roux e Lev Vygotsky etc. )) ,  cons ideração (atendidas pelas  pedagogias da obra-
pr ima (Celes t in Fre inet ,  GBEN – Groupe Belge d ’éducat ion Nouvel le)) ;  es truturas 
(atendidas pelas pedagogias inst i tuc ionais (Jean Oury, John Dewey e d iss identes de 
Celest in Fre inet (Oury; Vasquez;  Lapassade;  Lourau etc.)) . 
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Se toda individuação deve se dar em ambiente social e na presença 

do Outro, também se faz necessária a substantiva atenção para a 

conformação desse sujeito segundo as possibi l idades de sua inclusão 

social. 

Os dois primeiros grandes eixos que nortearão sua existência serão 

aqueles da Cultura e da Civil idade. Pelo primeiro eixo, aquele da Cultura, 

serão transferidos, a partir dos gerais, seus projetos segundo sua 

inserção na sociedade. Com isso busca-se indicar que mesmo o domínio 

do sonho e da fantasia (de que parece nascer a ‘realidade’) permanece no 

âmbito do entretecer-se do social. A sociedade (gestada pela 

dialogia/dialética: Cultura – Civi l idade) constitui-se discursivamente como 

sistema de relat iva estabil idade de diferenças - não há como distinguir 

práticas discursivas daquelas não discursivas. 

As posições sociais (a inserção na sociedade) aparecem dispersas 

na formação discursiva da sociedade e do próprio processo de 

identif icação da atmosfera semântico-pragmática e não são permanentes. 

Logo, os sujeitos não são origem das relações sociais e nem podem 

especif icar as relações possíveis entre eles -  a dinâmica dos projetos 

versus os objetos possíveis estabelece as possibil idades do agir da 

atmosfera semântico-pragmática.  

Quando aprende: altera sua operação pragmática e alcança novas 

possibil idades relacionais e semânticas. O discurso estabelece mediação 

entre o conceitual e o pragmático, está além das palavras, pois implica 

agir sobre a ‘realidade’: os objetos são apresentados em articulações 

discursivas que referem práticas (na esfera pragmática) associadas a um 

sistema de relações. 

Destarte, não há como ter acesso a objetos anteriormente a 

qualquer aquisição de capacidade discursiva, o que inviabil iza a volta às 

‘coisas mesmas’. 

Esses dois grandes eixos, o da Cultura que estabelece os projetos 

da sociedade e aquele da Civil idade que apresenta os objetos obtidos a 
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partir desses projetos – como já se disse – relacionam-se dialógica e 

dialet icamente. As condições da tecnologia (civil idade) pref ixadas pela 

técnica (cultura) permitem novas possibi l idades de projetos. Os projetos, 

por sua vez, orientam os caminhos para a produção de objetos, num 

processo que está e estará longe de se encerrar. 

Quanto à poluição semântico-pragmática, esta decorre de 

articulações hegemônicas442 que configuram representações sociais 

comuns não discutíveis, ou pelo menos, não discutidas. O exemplo443 mais 

claro parece ser o do uso de indumentária. Pode-se ref letir sobre o mais 

adequado a usar, mas sequer se pensa em se comparecer nu a qualquer 

compromisso. 

Do mesmo modo, o sujeito, tal como f igurado nesta conjectura, ao 

atingir novos patamares relacionais - projeta novos. Nessa condição 

pode-se apontar sub-eixos444 pelos quais buscará manter sua integridade.  

                                                 

442 -  Em sent ido gramsciano. 

443 -  Exemplo suger ido por Alysson Leandro Mascaro. 

444 -   Do ponto de v ista do processo pedagógico, por exemplo: para sat is fazer as  
necess idades or iundas do apego (busca do sent ido nas at iv idades; par t ic ipação nos 
acontec imentos; ser levado a sér io;  real izar escolhas pessoais etc.) ;  para sat is fazer 
as necess idades de acei tação (auto-desenvolvimento; tornar-se centro do processo 
educat ivo; ter  reconhecido seu d ire ito à d iferença etc.) ;  para atender às necess idades 
de invest imento (or ientar-se autonomamente; formular projetos; negoc iar;  mediar  
conf l i tos; agir  em grupo etc .) ;   para a est imulação (enfrentar  s i tuações-problema 
adequadas; receber  os pré-requis itos adequados;  auto-aval iar-se; receber  aval iação 
com incent ivos etc. ) ;  para a exper imentação (part ic ipar de processo de pesquisa 
indiv idual e grupal ;  ter  o in teresse despertado para a s i tuação-problema; poss ib i l idade 
de submeter fatos à exper iênc ia;  receber os pré- requis i tos necessár ios para a 
confrontação da complexidade sempre a part i r  do que faz sent ido etc .) ;    para efe ito  
do reforço (ser informado de sua s ituação d iante do objet ivo;  ter  objet ivos c laros;  
poss ib i l idade de aprendizagem indiv idual izada; receber o reforço adequado em seus 
êx itos etc .) ;  sob o aspecto comunicação ( trabalhar os problemas num ambiente de co-
resolução/ co-construção; par t ic ipar de dinâmica in terat iva; v is lumbrar a poss ibi l idade 
de consenso etc.) ;  no âmbito da cons ideração (receber mot ivação para demonstrar  
suas habi l idades;  buscar excelência no que faz; encontrar  so l idar iedade na real ização 
de suas tarefas ; encontrar ex igênc ia permanente de qual idade nas real izações etc.)  e ,  
enf im, no âmbito das estruturas (ser encorajado a cr i t icar e desmontar estruturas  
inst i tuc ionais e gerar novas mais adequadas; ter  d irei to à palavra e à cr í t ica; aprender  
a tomar dec isões e a anal isá- las  etc.) . 
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Se a racionalização445 tem sido considerada como apanágio do 

pensamento moderno e alicerce da vida individual e coletiva, também por 

seu intermédio se poderia, a partir dessa concepção, eliminar todas 

desigualdades e alcançar a estabil idade social. Desse modo, o sujeito 

segundo o paradigma da modernidade seria monolit icamente homogêneo, 

consciente, indivisível, centrado. Esse foi o modelo para a inst ituição 

escolar, seu sujeito ideal apto a receber os conhecimentos ‘científ icos’ e 

tornar-se racional e autônomo, na linha do ideal kantiano. o 

“conhecimento científ ico” e a formação de “um ser humano supostamente 

racional e autônomo” apto a implementar o progresso da sociedade.  Não 

por acaso o slogan do posit ivismo, f i lho dileto da instituição burguesa, é: 

ordem, amor e progresso – configurando, assim, o agir ordenado desse 

ser centrado e capaz de absorver o ensino como se fosse um programa. 

Nesta conjectura, a atmosfera semântico-pragmática e sua 

respectiva poluição não tem nenhuma propriedade essencial ou originária, 

mas constitui-se sisif icamente: vez que é resultante de processo de 

produção sócio-histórico, na contínua dialogia/dialética cultura-civil idade. 

É um topos discursivo em que vários construtos sócio-culturais e 

formações discursivas atuam, entrecruzam-se e entram em conflito, isto é, 

produzindo-se no interior dos saberes. Como topos discursivo não 

centraliza nem seu discurso, nem sua vontade: apenas pela poluição 

semântica, acredita ser o foco e origem dos discursos. 

Qual o signif icado de um currículo se assumida essa concepção de 

sujeito? Em primeiro lugar deveria l idar com eixos de orientação que 

permitissem uma homeostase mais estável a partir da ponderação das 

relações de poder presentes na produção de ‘signif icados’,  

‘conhecimentos’ e de ‘verdades’, sem esquecer que, no dizer de 

                                                 

445 -  Confrontar ,  por exemplo, POURTOIS, Jean-Pierre & DESMET, Huguet te. A 
educação pós-moderna.  Trad. Yvone Mar ia de Campos Teixeira da Si lva, São Paulo:  
Loyola, 1999 e HABERMAS, Jürgen. O discurso f i losóf ico da modernidade.  Trad.  
Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento,  São Paulo:  Mar t ins  Fontes,  2002. 
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Corazza446: “as palavras que um currículo uti l iza para nomear as coisas, 

fatos, realidades, sujeitos, são produtos de seu sistema de signif icação, 

ou de signif icações, que disputa com outros sistemas”. 

Posto isso, para efeito de uma proposta tentativa de sub-eixos que 

possam dar estabil idade mínima a esse processo constante de 

reconstrução chamado atmosfera semântico-pragmática pensa-se em um 

modelo que leve em consideração os esforços dos educadores 

precedentes. Vez que, como bem ponderam Pourtois & Desmet447: 

Dessa forma, não haver ia uma pedagogia ‘ ideal ’ ,  mas uma 
plura l idade não-hierarquizada  de prát icas pedagógicas 
arranjando-se num sistema toda vez reconstruído pelo indivíduo 
e const i tu indo seu própr io s is tema pedagógico in tegrado,  
suscetíve l de mudanças constantes e, por tanto, nunca conc luído.  
Ass im, a exper iênc ia pedagógica é uma construção h is tór ica,  
cujas raízes estão nos hábitos, e rac ional ,  emanando de escolhas 
consc ientes,  construção que,  sempre,  evolu i no tempo. 

 

Certamente não se adere ao prospecto simplesmente racional e 

evolutivo desse processo. Há escolhas de f ins irracionais de que o sujeito 

se não pode furtar.  Não se percebe, por outra parte, no processo escolar 

existente, perspectivas de tal f lexibi l idade curricular. 

Assume-se, isso sim, que há o poder estabelecido, com todas suas 

nuances, que há uma polít ica de ensino dominante e que, nos l indes 

desse cenário, apenas se pode pensar em instituir requisitos mínimos 

para uma adequada estruturação do quase-contínuo sujeito: como 

atmosfera semântico-pragmática, um texto a ser decifrado por si e pelo 

Outro. 

 

                                                 

446 -  CORAZZA, Sandra M. O que quer um currículo: pesquisas pós-crít icas em 
educação.  Petrópol is /RJ:  Vozes,  2001, p. 10. 

 

447 -  op. c i t .  ,  p .  200. 
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5.17. Sub-eixos organizativos da atmosfera semântico-

pragmática. 

 

Mostrou-se que há dois grandes eixos que informam os rumos e 

possibil idades para cada sujeito: aquele dos projetos (cultura) e outro dos 

objetos (civi l idade). O grande eixo da cultura envolve outros sub-eixos: 

textos legais, coerção, trabalho intelectual e técnico ( technê), feriados 

(mesmo os cívicos), ócio, hedonismo, l iberdade, pensamento não-

operacional, teorias, conhecimento, tradições, ética etc. Por sua vez, 

aquele da civi l idade, correspondentemente, também os têm: norma 

concret izada, trabalho manual e tecnológico, dias úteis, negócio, trabalho, 

vínculos, pensamento operacional, prática, experiência, moral etc. Da 

oposição desses sub-eixos resultam as práticas de poder: a polít ica, que 

consiste na escolha das estratégias conducentes a resultados desejados.  

A intervenção da hermenêutica promove a redução do projeto sócio-

histórico posto pelo texto legal às condições concretas de sua aplicação 

na civil idade.  

Assim, o currículo (elemento central do projeto pedagógico) atende 

a textos legais que impõem requisitos mínimos de conteúdo e consiste no 

texto legal cuja execução compete aos professores. Definições como a de 

Sacristán448 

 

O curr ícu lo é a l igação entre a cultura e a soc iedade exter ior  à 
escola e à educação; entre o conhec imento e cultura herdados e 
a aprendizagem dos a lunos; entre a teor ia ( idé ias, supos ições e 
aspirações)  e a prát ica possível,  dadas determinadas condições. 

 

                                                 

448 -  SACRISTAN, J.  Gimeno. Poderes instáveis em educação .  Tradução de Beatr iz  
Af fonso Neves, Porto Alegre:  Artmed, 1999, p.  61. 
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apontam essa direção, mas tem de cultura outra definição, menos 

precisa, e levam a concepções como aquelas de currículo formal,  real e 

oculto, presentes nas teorias desenvolvidas durante as décadas de 1960 

e 1970449.  Nesta aspecção, o currículo corresponde a projeto a ser 

interpretado, segundo as condições materiais existentes ( incluindo as 

práticas discursivas referentes aos poderes dominantes), e concretizado 

na aprendizagem exigida pelo sistema de ensino com a mediação do 

sistema sócio-histórico objet ivado na atmosfera semântico-pragmática dos 

partícipes do processo educacional.  Trata-se, o currículo, portanto, de 

processo dialógico-dialético que, por meio de polít icas, reduz o texto 

legal, um projeto ( logo no campo da cultura) e, por conseqüência um texto 

premunitivo, às efetivas possibi l idades civi l izatórias. 

A coerção imposta no processo educativo se faz  presente pelos 

processos de avaliação da aprendizagem pois, como diz Cardinet450: 

Abordar o problema da aval iação supõe necessar iamente 
quest ionar todos os  problemas fundamentais da pedagogia.  
Quanto mais se adentra no domínio da aval iação, mais 
consc iência se adquire do caráter enc ic lopédico de nossa 
ignorânc ia e mais se põe em questão nossas certezas, ou seja,  
cada pergunta colocada leva a outras.   

 

Af irmativa que, associada à de Luckesi451: 

                                                 

449 Por curr ícu lo formal  des igna-se aquele estabelec ido pelos s is temas de ensino,  
sendo expresso em conjunto d iretr izes curr iculares, objet ivos e conteúdos das áreas 
ou disc ip l ina de es tudo,  por  exemplo:  os parâmetros  curr icu lares nac ionais .  

O curr ículo real ser ia o curr ícu lo ocorrente na sala de aula e decorrente da re lação 
professores e a lunos devido a um projeto pedagógico e p lanos de ens ino. 

O curr ícu lo ocul to representa aqui lo  que os alunos aprendem diar iamente  
conjuntamente às prát icas, at i tudes,  compor tamentos, percepções ex istentes no meio 
soc ia l e escolar .  Tal  curr ícu lo é oculto v isto não aparecer no p lanejamento do 
professor .  (confr .  MOREIRA, Antonio F lávio Barbosa & SILVA, Tomaz Tadeu. (orgs .) .  
Currículo, cultura e sociedade .  2ª.  ed. São Paulo: Cortez,  1997.)  

450 -  CARDINET, Jean. Evaluation scolaire et prat ique.  Bruxel les  :  De Boeck, 1986,  
p.5. 
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A aval iação operac ional,  em si,  subs id ia o sucesso na obtenção 
dos resultados de uma ação p lanejada, o que a caracter iza como 
construt iva; por isso, só pode ex ist ir  enquanto serve a um projeto 
de ação conf igurado e em execução. Ela subs id ia o invest imento 
em busca os melhores resul tados da ação. Sem essa condição, a 
aval iação operac ional  não faz sent ido, nem mesmo ex iste.  Isso 
func iona da seguinte maneira: dada uma ação planejada, a 
aval iação operac ional é possível e ex iste; sem essa condição, e la 
não ex iste.  Há uma re lação de dependência const i tut iva entre 
ação p lanif icada e aval iação operac ional.  

 

que é complementada pouco após: 

A aval iação de acompanhamento exige um projeto que tenha 
como meta subs id iar   de forma construt iva e ef ic iente o educando 
no seu autodesenvolv imento, o que se di ferencia de ‘esperar ’  
resul tados bem-sucedidos, como usualmente ocorre nas prát icas 
pedagógicas cot idianas em nossas escolas. 

 

e conduzindo f inalmente aos conceitos explorados na teoria da ação 

propostas previamente nesta conjectura. O projeto sempre reclama a 

capacidade de verif icar – autonomamente, mas com recurso à alteridade – 

o andamento do processo rumo a um resultado. A avaliação de 

acompanhamento caracteriza o moto  indispensável para a compensação 

possível da perda de poder do mito da auto-realização por força da 

aprendizagem. 

Como bem observa Baudri l lard452: 

Quando tanto se fa la do poder é porque já não exis te em 
nenhuma parte.  <. . .> é,  então quando em toda parte se vê o 
poder  emparelhado com a sedução – é quase uma obr igação de 
nossos d ias  – a f im de dar- lhe uma segunda ex istênc ia.  O sangue 
f resco do poder  lhe advém do desejo e e le mesmo não é mais 
que uma espécie de efei to do desejo nos conf ins do soc ia l ,  uma 
espéc ie de efe ito de estratégia nos conf ins da h is tór ia,  é aqui ,  
também, onde atuam ‘os’ poderes de Foucault :  inser idos na 
int im idade dos corpos,  no traçado dos d iscursos,  na abertura dos  
gestos – es tratégia mais ins inuante,  mais sut i l ,  mais discurs iva,  
que afas ta também o poder da h istór ia  e o aprox ima à sedução. 

                                                                                                                                                     

451 -  LUCKESI, Cipr iano Car los . Avaliação da aprendizagem: componente do ato  
pedagógico.  São Paulo:  Cortez,  2011. 

452 -  BAUDRILLARD, Jean. Olvidar a Foucault .   Trad. José Vázquez, Valenc ia: Pre-
tex tos , 1978, p.  88-90.  
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Fasc inação universal  pelo poder,  em seu exercíc io e em sua 
teor ia,  fasc inação que, se é tão in tensa é porque corresponde a 
um poder morto, caracter izado por um efe ito de ressurre ição 
s imul tânea, de maneira obscena e paradoxal,  de todas as formas 
de poder já v is tas  = exatamente como o sexo na pornô.  A morte 
im inente de todos os  grandes s istemas de referênc ia(re l ig ioso,  
sexual,  pol í t ico etc .)  se traduz numa exacerbação das formas de 
v iolênc ia e representação que os caracter izavam. ( tradução l ivre)  

 

E, de fato, se o processo de avaliação traz implícitas formas de 

violência como manifestação de poder, como se vê, para exemplif icar, na 

pseudo-racionalidade dos concursos a f im de que, na era burguesa, o 

privi légio da nobreza seja sucedido pela racionalidade com vistas a f ins 

do mérito (na hipótese de: vez que quem é o melhor deve ser capaz de 

fazer o melhor) conduzindo sempre à exclusão pela diferenciação; a 

avaliação de acompanhamento (que se prefere designar por avaliação de 

processo) remete diretamente aos fundamentos da ação humana, como já 

se pode ver anteriormente nesta conjectura, ao pressupor o projeto. 

Assim, sob uma dupla inculcação sistêmica – a f ixação dos objet ivos 

(mercê dos currículos) e da avaliação operacional (por força dos 

mecanismos de controle dos t ítulos e da escolaridade), o sujeito 

contemporâneo encontra na avaliação de processo um lenit ivo para o 

excesso de heterocontrole e a possibil idade de referenciamento para a 

escolha de suas ações futuras diante de seu projeto para si. 

Nessa dialogia/dialética do projetado e das evidências de sua 

concret ização por efeito da contínua avaliação de processo pode a 

atmosfera semântico-pragmática encontrar referências para orientar suas 

ações. Para esse sujeito da novel sociedade do conhecimento, em que o 

‘mérito’ será cada vez mais a pedra de toque do sucesso social, a 

contínua avaliação de seus processos será o mecanismo por excelência 

de sua inserção sócio-histórica, que lhe permite, ao mesmo tempo, ref inar 

seu próprio projeto. 
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Refletindo sobre esse momento histórico, Sacristán453 apresenta 

algumas utopias orientadoras do ‘progresso em educação’ e que 

consistem fundamentalmente na crença de que sem educar para o 

desenvolvimento humano não se obterá uma sociedade melhor e que a 

esperança da existência de uma cultura universal,  nos moldes do 

Iluminismo, encontra sérios obstáculos no mult iculturalismo existente; 

além da inevitável constatação de que educar também deve ter como meta 

a empregabil idade do educando.  

O projetar adquire novos contornos: como consiste em 

sistematizações de ações futuras, no caso – de ações educativas, há 

restrições a considerar. A própria perspectiva de educar para a 

construção de uma sociedade democrát ica encontra l imites, incluso, na 

concepção de democracia, de fato, democracias. A igualdade da tri logia 

burguesa pressupõe um quarto fator de qualidade social e não individual:  

a solidariedade. Esse fator requer um projetar conjunto que, via-de-regra, 

escapa dos escólios dos currículos que sempre oferecem como produto a 

capacitação de um aluno transcendentalizado. 

A formatação curricular contemporânea adoece pelos efeitos 

deletérios do individualismo da proposta burguesa. A burguesia adoece de 

si mesma454. E a chamada crise da educação aponta precisamente para as 

duas faces da crise: perigo e oportunidade, como já o sabiam os 

chineses455. O perigo é aquele da perda de metas por força da anômica 

                                                 

453 -  SACRISTÁN, J.  Gimeno. Educar e conviver na cultura global:  as exigências da 
cidadania .  Trad. Ernani Rosa, consul tor ia:  Mar ia da Graça Horn, Por to Alegre:  
Artmed,  2002, p.  15. 

454 -  Basta constatar que, de acordo com o Relatór io  sobre o Desenvolvimento Humano 
da ONU – 2010: ‘Es t ima-se que cerca de 1,7 b i lhão de pessoas – um terço da 
população dos 104 países inc luídos no IPM – v ivam em situação de pobreza 
mult id imens ional ,  ac ima da est imat iva de 1,3 b i lhão que v ivem com USD 1,25 por d ia 
ou menos. ’ 

455 -   W ilhelm, Richard ( trad.) .  I  Ching ,  t rad.  Alayde Mutzenbecher  e Gustavo Corrêa 
Pinto,  São Paulo: Pensamento.  1982. 
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constatação de que a educação não é suf iciente para garantir dignas 

condições de vida456 e a oportunidade, nessa transição de modelo de 

dominação (do capital ismo pós-industrial para a sociedade de 

conhecimento (ou de controle), reside na possibi l idade de escolher, diante 

da enorme profusão de possibi l idades, as direções a tomar, dos sub-eixos 

de referência a privi legiar – sem esquecer as inevitáveis restr ições de 

ordem prát ica, impostas tanto pelo mercado simbólico, quando aquele de 

emprego. 

Assume-se, portanto, que a organização interna da atmosfera 

semântico-pragmática decorre da tensão entre dois referenciais 

principais : a cultura e a civil idade em que se desenvolve, além de fatores 

genéticos que lhe conferem unicidade, mais uma série de sub-eixos 

orientadores entre os quais se encontram aqueles da educação formal, 

especialmente os decorrentes das matrizes discipl inares oferecidos por 

via dos diferentes currículos que deve suportar para efeito do âmbito 

semântico e de sua aplicação à ‘real idade’ para efeito daquele 

pragmático. 

No presente estudo se dedicará atenção, como já previamente 

esboçado e anunciado, ao referenciamento oferecido pelo Direito. 

                                                 

456 -  Após formação univers i tár ia e obtenção da l icenc iatura, o ganho médio do 
professor de ens ino médio cont inua insuf ic iente para a educação de sua própr ia pro le,  
bastando indicar que em 2009, o MEC informou, em seu s ít io,  que o salár io médio do 
professor  ser ia de R$ 1.527,00 (hum mil e quinhentos e v inte e sete reais) . 
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6. ENSINO DO DIREITO E A REPRODUÇÃO DA 

SOCIEDADE 
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6.1. O sistema de ensino – breve excurso histórico. 

 

Afastando-se as incursões efetivadas na área no período do Estado 

Novo (1937-1945) pela chamada Reforma Capanema  e que introduziu, 

mediante oito Decretos que regulamentaram o ensino em seus diversos 

níveis e rat if icaram a ordem vigente e de interesse das camadas 

dominantes da sociedade pela manutenção do dualismo na educação 

brasi leira, sempre se argumentou pela democrat ização do ensino como 

uma forma consistente de evolução social e de desenvolvimento do país.  

O Dualismo na educação consistia (e ainda consiste), durante sua 

longa vigência, na organização de um sistema de ensino com dois 

caminhos possíveis: ensino secundário público votado às "elites 

condutoras" e ensino prof issionalizante para as camadas populares.  

Assim, se as relações de trabalho foram reguladas através da CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho ,  por outro lado, estabeleceu-se para 

o sistema público de ensino uma legislação que facil itou separar aqueles 

que poderiam estudar, daqueles que deveriam estudar menos e entrar no 

mercado de trabalho mais rapidamente457. 

Os estudantes oriundos das camadas médias e altas da sociedade 

cursavam o primário e depois o secundário em seus dois ciclos (ginásio e 

colégio) e f inalmente a prof issionalização no ensino superior (tendo o 

direito de cursar qualquer curso universitário). Para os f i lhos de famílias 

oriundas das camadas baixas o caminho era : conseguir uma vaga em 

escola pública (que não garantia matrícula para todos) e assim 

possivelmente cursar o primário (que contava com um quinto ano, 

preparatório ao Exame Admissão ao ginásio - os que não eram 

considerados aptos neste exame não podiam cursar o ginásio em escola 

                                                 

457 -  GHIRALDELLI JR. ,  Paulo.  História da Educação .  São Paulo:  Cortez,  2000,  p.84. 

 



361 

 

pública), depois entrar no ensino secundário prof issionalizante  também 

em dois ciclos (o primeiro de quatro anos e o segundo de três anos) para 

enfim, poder cursar o ensino superior em uma cadeira correspondente a 

habil itação no ensino secundário: o clássico, o cientí f ico e o normal. 

Estudantes que f izessem o Ensino Normal, por exemplo, só poderiam 

freqüentar o Ensino Superior em um dos cursos da "Faculdade de 

Fi losofia", enquanto científ ico, originariamente unif icado, dividiu-se 

posteriormente em biológicas e exatas, direcionando o futuro acadêmico 

dos secundaristas.  

O processo de desenvolvimento econômico: requereu um novo perf i l  

da força de trabalho urbana impondo ef icaz escolarização. A f im de 

prof issionalizar a massa trabalhadora, já no ensino secundário, 

implantaram-se o SENAI em 1942 e o SENAC em1946, para qualif icar a 

mão-de-obra necessária, nesse estágio sócio-econômico, para a indústria, 

o comércio e o incipiente mercado de prestação de serviços. A 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), além do ensino gratuito, pagavam uma "ajuda de custo" 

a seus estudantes, tornando o estudar nessas insti tuições ainda mais 

atraente. 

De toda sorte, o estudante ao tr i lhar o caminho da prof issionalização 

destacava-se, simultaneamente, do estrato daqueles que seguiam os 

ciclos conducentes aos cursos superiores de destaque e dos outros que 

permaneciam apartados da educação formal e destinados, desde logo, 

aos azares da iniciat iva comercial ou aos empregos de menor 

remuneração e, no limite, ao desemprego estrutural. 

No dizer de Foracchi458, um segundo processo se instaurava: 

                                                 

458 -  FORACCHI, Mar ia l ice Mencar in i.  O estudante e a transformação da sociedade 
brasileira.  São Paulo:  Nac ional ,  1965, p.  110. 
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Fica c laro, portanto, que o sent ido da manutenção do jovem como 
estudante é o de manter os vínculos de dependênc ia no l imiar da 

transformação da s i tuação famil iar  em situação de c lasse.  
Convém não esquecer ,  entretanto, que essa transformação é um, 
processo e que isso nos impede de tomar  a s i tuação de c lasse 
como si tuação cr is ta l izada e def in ida.  Mantendo o es tudante e 
preservando, ass im os vínculos de dependênc ia que o l igam à 
famíl ia como si tuação de exis tênc ia, es ta se assegura condições 
favoráveis para manipulá- lo como agente de sua própr ia 
transformação e cont inuidade no s is tema. Todavia, conforme 
indicamos ac ima, no momento em que esse processo se 
consuma, o estudante deixa de estar v inculado à famíl ia ,  quer  
d izer ,  nega-se como parte da famíl ia para in tegrar-se ao s istema 
como agente de c lasse,  Na concret ização de sua condição soc ial  
específ ica, es tá, por conseguinte, inscr i ta a marca da camada 
que o produziu e a negação parc ia l  do grupo que o const i tu iu.  

 

Af irmativas que conduzem, desde logo, a questões de 

reestruturação social, por força das transformações que os habitus 

adquir idos na escolaridade acabam se incorporando no horizonte familiar 

e, ainda, importando para a autoconcepção da família que se torna 

’importante’  porque formou um ‘doutor’ ou que transforma sua 

participação na esfera do consumo em decorrência do acréscimo dos 

salários de seus f i lhos mais velhos e se torna capaz de investir em 

educação mais elaborada de seus f i lhos mais novos. 

O que é relevante assinalar, sempre: a produção de escolarizados 

pela famíl ia comporta alterações em seu funcionamento e em sua 

estrutura de poder, com a busca da ascensão social por efeito da 

manipulação do estudante como elemento de redefinição e ampliação de 

sua inserção e inf luência sociais.  

Sob esse ponto de vista, a demanda social por educação levava a 

duas opções: escolas que classif icavam socialmente ou escolas que 

preparavam mais rapidamente para o trabalho, num implícito processo de 

discriminação social. Foracchi459, novamente, apresenta uma síntese 

adequada: 

                                                 

459 Op. c i t .  p .  175-176. 
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As condições de transformação do s istema global  fazem com que 
a preservação das pos ições adquir idas seja coinc idente com a 
sua modif icação permanente, quer d izer,  com a poss ib i l idade de 
desenvolver um t ipo de ajustamento f lexível e renovado de 
s ituações de ex istênc ia soc ial .  Por essa razão, a preservação 
das pos ições conquis tadas es tá assoc iada nas representações 
famil iares com a manutenção do impacto de mobi l idade,  
anter iormente responsável pela a lteração da s ituação de or igem. 
Acontece, todavia,  que, nas c ircunstânc ias presentes, é 
ind ispensável equac ionar esse impulso de mobi l idade em termos 
de fatores formais , socialmente estabelecidos e regulamentados 
e manipular agentes humanos capazes de conduzi- lo a termo. A 
educação, notadamente a super ior ,  representa um desses fatores  
e, ao mesmo tempo, um mecanismo ef ic iente para o contro le da 
mobi l idade, em escala socia l.  E o estudante representa  o agente 
humano incontestavelmente capaz de concret izar o projeto 
famil iar .  

 

A percuciente análise ref lete os traços de seu tempo, de fato, o 

projeto de carreira contém componentes familiares indiscutíveis: mal se 

nasce e os pais já decidem os futuros e as carreiras possíveis, mas há de 

se considerar o projeto dos beneficiários da educação: os empregadores. 

Quando mais adequada aos f ins do sistema produtivo for a carreira, tanto 

mais será remunerada e atrat iva com seus consectários respeito social e 

‘sucesso’. 

 

6.2. O bacharelismo. 

 

A participação signif icativa de juristas nos Conselhos da Coroa no 

episódio de formação do estado português serviu de modelo para a 

implantação do estado brasi leiro, que passa a se organizar social,  polít ica 

e economicamente por via de uma eli te, aquela dos grandes proprietários 

rurais e do emprego de mão-de-obra na sua maioria escrava (índios, 

mestiços e negros), consolidando-se o poder sem identidade nacional, 

sem vínculo com os nativos, mas com as mesmas características 

burocráticas da administração da metrópole, reforçadas com a chegada da 

família real ao Brasil .  

Anteriormente não fora possível, à colônia, esfugir as inf luências da 

metrópole, presa à ideologia da Contra Reforma avessa aos ventos da 
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modernidade e do t ipo de progresso resultante do capitalismo europeu. As 

Reformas Pombalinas, em conformidade com os Estatutos de 1772, 

atacaram a ação e a educação formatada pelos jesuítas culminando com 

sua expulsão do Brasil em 1759 e propiciando o chamado Iluminismo 

Pombalino, que levou ao liberalismo português, que exerceu sua 

inf luência, no Brasi l, apenas no f inal do século XVIII. 

Os juristas, progressivamente, tornaram-se el ite dominante, 

responsável pelo aconselhamento da Coroa, segundo um ideal 

conservador, com magistrados e professores portugueses, que 

inf luenciaram a formação dos juristas aqui nascidos, geralmente formados 

em Coimbra, e, posteriormente, lotados nos cargos públicos. 

Para tanto, deveriam obedecer a uma série de normas que previam 

o distanciamento do magistrado da vida social local, a f im de assegurar a 

manutenção dos princípios de lealdade e obediência ao rei, inerentes ao 

próprio cargo e havido, em geral,  por questões de origem social e 

apadrinhamento (elemento do privilégio), além da formação na 

Universidade de Coimbra, exercício da prof issão por dois anos e 

aprovação no concurso de ingresso no serviço público (elemento da 

nascente meritocracia burguesa). Após o ingresso na carreira, exerceria 

os cargos de juiz de fora, ouvidor da comarca, corregedor e 

desembargador segundo a experiência acumulada na metrópole ou nas 

colônias. 

Esse fenômeno da grande participação de juristas nos órgãos de 

governo foi designado por bacharel ismo e desde a instalação dos cursos 

jurídicos em 1827 o ocupar de cargos de relevo, as funções de estado, 

pelo bacharel em Direito tornou-se constante na vida polít ica brasileira. 

Não apenas a inserção nos cargos de administração estatal, mas um 

projeto de carreira, um ideal de vida capaz de prover segurança e 

ascensão prof issional e social.  Permit indo-se, dessa forma, o 

intervencionismo estatal no âmbito socioeconômico e jurídico, gerador de 
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diretrizes burocrát icas e patrimonial istas consoante o que ocorria na 

Metrópole. 

Na sociedade escravocrata da época, seguindo os moldes de 

culturas ancestrais (como a grega e a latina) o trabalho manual era visto 

como inferior e aquele dos letrados apreciado como de seres superiores 

que se ocupavam de misteres de caráter público, como se vê no texto de 

Tomás Antônio Gonzaga460: 

LIRA XXVI 
Tu não verás, Marí l ia,  cem cat ivos 
T irarem o cascalho,  e a r ica terra, 
Ou dos cercos dos r ios caudalosos, 
Ou da mina da terra. 
 
Não verás separar  ao hábi l  negro 
Do pesado esmer i l  a grossa are ia, 
E já br i lharem os granetes de ouro 
No fundo da bate ia. 
 
Não verás derrubar os  v irgens matos; 
Queimar as  capoeiras a inda novas; 
Servir  de adubo à terra a fér t i l  c inza 
Lançar os grãos nas covas 
 
Não verás enro lar  negros pacotes 
Das secas fo lhas do cheiroso fumo; 
Nem espremer entre as dentadas rodas 
Da doce cana o sumo. 
 
Verás em cima da espaçosa mesa 
Altos volumes de enredados fe i tos ; 
Ver-me-ás fo lhear os grandes l ivros , 
E dec id ir  os  ple itos 
 
Enquanto revolver  os  meus consultos, 
Tu me farás  gostosa companhia, 
Lendo os fatos  da sábia mestra h istór ia,  
E os  cantos da poesia 
Lerás em al ta voz a imagem bela, 
 
Eu vendo que lhe dás o justo apreço, 
Gostoso tornarei  a ler  de novo 
O cansado processo 
Se encontrares louvada uma beleza, 
 

                                                 

460 -  GONZAGA, Tomás Antônio.  Obras completas.  ed.  cr í t .  Manuel Rodr igues Lapa.  
São Paulo:  Nac ional,  1942. 
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Marí l ia ,  não lhe invejes a ventura, 
Que tens quem leve à mais remota idade 
A tua formosura. 

 

O autor, nascido no Porto e, inicialmente, judicando em Beja, 

removido posteriormente para Vila Rica, aonde foi juiz de ausentes e 

mortos, manifesta nessa obra publicada originariamente em 1792, com 

clareza, a oposição entre as funções extrativas e de cult ivo com aquelas 

dos letrados, sob a óptica do tempo. Essa visão ainda se mantém e 

parece decorrer, não do retorno f inanceiro da função, mas da inserção 

social aderente ao trato das lides. De fato, o magistrado português do 

período colonial, como o caso do poeta que faleceu em Moçambique como 

juiz de alfândega, representante dos interesses de Portugal, pouco difere 

dos bacharéis dos séculos XIX e XX, no Brasil, representantes dos 

interesses das el ites agropecuárias.  

Essa posição, por sua vez, franqueava o acesso a carreiras polít icas 

f inanciadas pelos interesses da clientela e foi base para muito do sucesso 

do bacharelismo legalista resultado de uma formação liberal-

conservadora, desde logo conferindo supremacia da autonomia da ação 

individual sobre a ação coletiva, para efeito da manutenção das formas de 

poder existentes.  

O bacharel ismo apegou-se (e ainda se apega como epifenômeno do 

neoliberal ismo) aos resultados garantidos, às fórmulas consagradas, à 

manutenção irracional de estruturas de poder e aos valores 

conservadores, embora irref letidos, legit imados por uma idealização 

permanente do funcionamento do mundo, como conseqüência do 

liberal ismo ensinado nas escolas de Direito, em que o ideário burguês-

individualista fundado na propriedade, na segurança, nos direitos 

individuais e na tr i logia da revolução francesa (igualdade, l iberdade e 

fraternidade), descurava e descura do valor maior da sol idariedade. 

Nesse sentido, o bacharel reproduziu as prát icas de seus mestres e 

conservou / conserva os discursos liberais descolados da realidade e das 
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práticas sol idárias. O democratismo de suas falas absconde a fera 

necessidade de proteger a propriedade privada a todo custo, vez que 

essa proteção constitui a mola mestra do sistema que deve preservar a 

título de manter o funcionamento da democracia. A retórica vazia, 

grandíloqua, substitui o raciocínio fundado, a supremacia do interesse 

público, a efetividade da prática social e do contato com o mundo dos 

desvalidos. Constitui, então, para si, o bacharel uma identidade lastreada 

em idéias, ao mesmo tempo, l iberais e conservadoras, esvaziando-se 

diante das inst ituições conservadoras e antidemocráticas da sociedade 

brasi leira, num pensar e pensar-se sem fundamento f ilosóf ico, sempre 

desprezado, tal conteúdo, diante daqueles dogmáticos das discipl inas de 

seu currículo. Enseja-se, assim, uma postura técnica e casuíst ica, atenta 

à dinâmica social (para estabelecer controles sobre esta) e incapaz de 

responder às suas novas demandas. Entretanto, como grupo de pressão, 

estabelece vínculos mercê de associações, organizações de subclasses e 

busca manter e obter privi légios, obstaculiza o acesso a posições de 

mando e controle aos efetivos juristas e repete, num ramerrão inf indo 

velhos valores e concepções banais.  

A expectat iva de formação de prof issionais capazes de trabalhar a 

partir de posturas teóricas, da capacidade de abstração f i losóf ica e de 

compreensão científ ica, da ref lexão polít ica incessante para cobrar 

signif icado coletivo em sua atuação em casos isolados e, ainda, 

fundamentação sócio-f i losóf ica capaz de facultar adequada compreensão 

dos textos legais e aplicá-los adequadamente diante da dinâmica social – 

permanece distante das possibi l idades do corpo docente que, por sua 

vez, também precisa ser formado.  

 

6.3. Período do Império. 

 

A sanção da Lei de 11 de agosto de 1827, instituindora dos cursos 

de Direito em São Paulo e Olinda, foi um marco no processo de 
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inst itucionalização brasi leira.  Em Coimbra, por força da Reforma 

Pombalina no ensino jurídico, em conformidade com os Estatutos de 1772, 

os brasi leiros receberam o inf luxo das transformações liberais da 

Faculdade de Direito daquela cidade e tornaram-se vetores das mesmas 

no Brasi l.  Os efeitos dessa reforma foram ratif icados pelos ideais da 

grande revolução burguesa e Napoleão incumbiu-se de a impor por toda 

Europa peninsular. 

Os efeitos da educação coimbrense, como se apontou, no Brasil  

foram intensos, vez que os lá formados ocupariam cargos de relevância 

no Império brasi leiro e a herança l iberal dessa formação espelhou-se na 

estruturação curricular das primeiras escolas jurídicas brasileiras.  

Essa tendência l iberal é confirmada pela estrutura curricular “una”, 

apresentada na Carta de lei de 11 de agosto de 1827, motivada pelo 

projeto de Lei da autoria dos deputados Januário da Cunha Barbosa e 

José Cardoso Pereira de Melo , de 5 de julho de 1826, de cunho rígido e 

invariável, constituída por nove cadeiras (cathedras) a serem cursadas em 

05 (cinco) anos. Currículo esse, com grande inf luência do Direito Natural 

(jusnaturalismo) e, também, da Igreja, vez que a religião of icial do Império 

era o catolicismo e o Direito Canônico compunha o quadro de saberes 

exigíveis.  

Uma primeira alteração curricular aconteceu em 1854, com o 

acréscimo de duas novas cadeiras: Direito Romano e Direito 

Administrativo a f im de atender, em particular, aos reclamos do serviço 

público e da falta de uma estrutura efetiva de Direito Civil, preso ainda às 

Ordenações, f icando assim composto o currículo nacional dos cursos de 

São Paulo e Olinda:  

1º ano: Direito Natural;  Direito Público; Análise da Constituição do 

Império; Diplomacia, Direito das Gentes.  

2º ano: Direito Natural;  Direito Público; Análise da Constituição do 

Império; Diplomacia; Direito das Gentes; Direito Público Eclesiást ico.  
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3º ano: Direito Pátrio Civi l; Direito Pátrio Criminal (e processo 

criminal).  

4º ano: Direito Pátrio Civi l; Direito Mercantil e Marít imo.  

5º ano: Economia Polít ica; Teoria e Prática do Processo. 

Não apenas se nota a insistência nas relações internacionais, 

modelo necessário numa colônia recém liberta e desprovida de meios, 

como se vislumbra o f im do Absolutismo e a inf luência de um novo 

paradigma de ciência que afastava o aristotelismo-tomista e introduzia a 

visão kantiano-newtoniana promovendo uma ruptura potencial com o 

domínio da Igreja e com a ala eclesiást ica da academia.  O 

jusracionalismo461 decorrente levou ao posit ivismo jurídico e a novas 

regras hermenêuticas e posturas retóricas a f im de fundamentar o 

exercício do poder.  

Rui Barbosa elaborou um longo parecer sobre o ensino, a partir das 

posturas do Decreto 7247/1879 e, juntamente com este, o Projeto nº. 64 

de 1882, sustentando muitas das propostas da "faculdade l ivre" do 

decreto nº. 7.247 de 19 de abril de 1879. Entre outros pontos defendia a 

l iberdade de opinião para efeito do estudo do Direito e a supressão da 

discipl ina: Direito Eclesiást ico. A esse projeto seguiu-se aquele de 

Almeida Oliveira, propondo um curso de Direito voltado à formação de 

solicitadores; escrivães e tabeliães. Projeto que propõe um ensino 

prof issionalizante, dedicado a atender aos reclamos do mercado de mão 

de obra, de então. O próximo decreto a tratar do currículo dos cursos de 

Direito é o Decreto nº 9360 de 1885, que trazia muitas novidades em seus 

398 artigos, mas pouco afetava ao currículo em vigor. 

                                                 

461 -  Confrontar  BOBBIO, Norber to. O posit ivismo jurídico: Lições de Filosofia do 
Direito. Trad. Márc io Pugl ies i,  Car los E. Rodr igues e Edson Bin i ,  São Paulo: Ícone,  
1995. e DE CICCO, Cláudio. Direito: Tradição e Modernidade – poder e autoridade 
no Direito e no Estado das origens romanas ao Direito brasileiro moderno. São 
Paulo:  Ícone, 1993, p.  137 e ss . 
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Enfim, já nos albores da República e representando uma clara 

insatisfação com o estado de coisas no ensino de Direito, advém o projeto 

de 1887, de autoria do Barão de Mamoré, que pretendia unif icar os cursos 

jurídicos e aquele de Ciências Sociais, além de introduzir a Enciclopédia 

Jurídica, correspondente, de modo aproximado à contemporânea 

Introdução ao Estudo do Direito. Esse projeto não chegou a ser 

implantado. 

  

6.4. Período Republicano. 

 

Aquela profunda intervenção na legislação ensejou nova reforma no 

ensino do Direito, tendo em vista, ainda, que as escolas de São Paulo e 

Olinda não mais conseguiam atender os reclamos do mercado de 

prof issionais do Direito. O capital ismo tardio462 e a recém-proclamada 

República e o sucesso da cafeicultura e da indústria do leite geravam 

transformações econômicas e demandas sociais, produzindo a chamada 

“industrial ização tardia” que exigia cada vez mais pessoas capacitadas 

para a gestão e a manutenção do novel sistema de poder.  

Já em 1891 foi criada a Faculdade de Direito da Bahia e a educação 

passou a ser entendida como força de expansão e inovação da sociedade, 

abrindo-se escolas part iculares vistas como focos de qualif icação do 

ensino por força de uma darwiniana seleção natural: o mercado.  

Sob a luz da Razão e do I luminismo prevalecente, em decorrência 

da plena dominação burguesa do sistema produtivo, afastaram-se as 

visíveis inf luências clericais na constituição do currículo das escolas de 

Direito (Reforma Benjamin Constant (Decreto 1.232, de 2 de janeiro de 

                                                 

462 -  A cafe icu ltura e a industr ia l ização nascente requer iam mais prof iss ionais aptos a 
resolver  problemas mais intr icados e a empreender uma sis temática revisão do 
processo c iv i l  do impér io na nascente Repúbl ica. A respeito ind ica-se CARDOSO DE 
MELLO, João Manuel  & NOVAIS,  Fernando.   Capital ismo tardio e sociabil idade 
moderna. 2ª . Ed. ,  Campinas/São Paulo:  edUNESP/FACAMP, 2009. 



371 

 

1891) e, enf im, na Reforma de 1895463 (Lei 314, de 30 de outubro de 

1895), a discipl ina Direito Eclesiástico foi, simplesmente suprimida dos 

currículos, sendo então constituída a seguinte estrutura curricular: 

1º ano :   
Fi losofia do Direito 
Direito Romano 
Direito Público Constitucional 
 
2º ano : 
Direito Civi l 
Direito Criminal 
Direito Internacional Público e Diplomacia 
Economia Polít ica 
 
3º ano : 
Direito Civi l 
Direito Criminal (Direito Mil itar e Regime Penitenciário) 
Ciência das Finanças e Contabil idade do Estado 
Direito Comercial 
 
4º ano :  
Direito Civi l 
Direito Comercial (Direito Marít imo; Falência e Liquidação Judiciária) 
eoria do Processo Civi l, Penal e Comercial 
Medicina Pública 
 
5º ano : 
Prática Forense 
Ciência da Administração e Direito Administrativo 
História do Direito e especialmente do Direito Nacional 
Legislação comparada sobre Direito Privado  

 

                                                 

463 -  VENÂNCIO FILHO, Alber to. Das Arcadas ao Bacharelismo (150 anos de ensino 
jurídico no Brasil) .  São Paulo: Perspect iva/Secretar ia da Cul tura Ciênc ia e 
Tecnologia, 1977, informa: “Em 19 de outubro de 1894,  a comissão const i tuída por  
Franc isco da Veiga, pres idente,  Augusto de Fre i tas , re lator,  Dino Bueno, professor da 
Faculdade de Dire ito  de São Paulo, Pedro Vergne, Gonçalves Ferre ira, Augusto 
Montenegro, Paul ino de Souza Junior e Anís io Auto de Abreu,  apresentava o projeto 
que, no própr io entender da Comissão encarregada de e laborar o projeto de reforma 
do ens ino jur íd ico,  propunha medidas julgadas impresc indíveis como meio seguro de 
impedir  a marcha progress iva e rápida de tr is te decadênc ia a que as reformas 
decretadas nesses ú l t imos anos arras taram o ensino do Dire i to  no país .”  (p.  222)   
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a f im de se obter maior prof issionalização do bacharel, vez que o 

aspecto prát ico de cada disciplina deveria ser ressaltado, seguindo o  tom 

posit ivista que o país adquir ia e que seria levado a sua máxima expressão 

na nascente República.  

Nas reformas Rivadávia Corrêa (Decreto n. 8.659, de 5 de abril  de 

1911), de profundo cunho posit ivista e que estabeleceu o privat ismo no 

ensino, com baixo poder interventivo do Estado no processo,  e a de  

Carlos Maximil iano (1915), que reintroduziu o controle estatal, buscava-

se, em ambas embora a diversidade de tom, dar suporte à república 

liberal e ao  processo de codif icação civi l ista e como conseqüência 

desenvolveram-se grades curriculares que ampliaram o predomínio das 

discipl inas afetas ao Direito Privado. 

Como decorrência dessa abordagem jusposit ivista buscou-se 

codif icar as normas relat ivas à civil idade por via de projetos de 

elaboração de um Código Civi l para o Brasil,  tendo por modelo o Código 

Napoleão.  

A proposta de Teixeira de Freitas que ensejou a formulação do 

código argentino e seguia as disposições do modelo francês, que pensava 

a completude sem lacunas e deixava art igos em branco para essa 

f inalidade, aqui não foi aceita e a formulação do Código Civil em 1916, 

pelo projeto de Clóvis Bevilaqua seguiu mais os parâmetros pandectistas 

e o feit io geral do direito alemão permaneceu em vigor até 2002.   

E, em 1927, cem anos após a criação dos cursos jurídicos no Brasi l,  

exist iam 14 cursos de Direito com mais de mil alunos matriculados no 

fenômeno conhecido à época como fábrica de bacharéis que, por força da 

manutenção das formas de poder, reproduzia a matriz do liberal ismo 464 

                                                 

464 -  Conforme, em part icu lar ,  BASTOS, Aurél io W ander.  O ensino jurídico no Brasil .  
2.  ed.,  Rio de Janeiro:  Lumen Jur is ,  2000.   
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votada ao plano dos conteúdos curriculares da livre economia e à 

produção dos textos legais aptos a regular o Estado Liberal, rat if icando 

esse modelo e dando-lhe vigor e continuidade.  

Não se exigia, dos professores (dos lentes – vez que l iam as 

apostilas dos catedráticos), mais que sucesso prof issional prát ico: a 

‘mil itância forense’ e essa ênfase se ref letiu num nivelamento pedagógico 

pragmático: a formação de prof issionais de Direito capazes de realizar as 

tarefas práticas, sem qualquer busca de ref lexão e análise de 

conseqüências de sua atuação numa clara adoção do paradigma 

posit ivista, interessando-se mais pelo conhecimento do texto legal (dura 

Lex sed Lex) do que pelas técnicas hermenêuticas e pelo conhecimento 

do social. 

A reforma do ensino proposta por Francisco Campos, cognominado 

Chico Ciência, desdobrou o curso de formação jurídica em dois: o 

bacharelado e o doutorado, dedicando-se o primeiro à formação 

prof issional, aquela de práticos do Direito- com exclusão de discipl inas de 

lata e alta especulação e cultura e o segundo votado à formação de 

professores de Direito  com a discussão de assuntos de alta cultura e 

fundado em três áreas principais: Direito Privado; Direito Público 

Constitucional e Direito Penal e Ciências  Criminológicas.  

A implantação do capitalismo (tanto o monetário, quanto o 

industrial), nesse período, sofreria uma de suas grandes crises cícl icas465 

e suas consectários alcançariam a estruturação do ensino indicando a 

aglutinação das faculdades como possível redutor dos custos: não por 

                                                 

465 -  Conforme aponta EICHENGREEN, Barry.   A Globalização Do Capital:  uma 
história do sistema monetário internacional .  Trad. Sérgio Blum,  São Paulo: 34,  
2000: “Esse quadro f inanceiro f rági l  se desenhava sobre um problema fundamental :  o  
co lapso da produção industr ia l .  O mundo industr ia l izado já havia passado por outros 
per íodos recess ivos,  mas não como aquele in ic iado em 1929.  Os abalos foram 
gigantescos – entre 1929 e 1932, a produção industr ia l  dos Estados Unidos caiu 48% 
e na Alemanha a queda fo i de 39%. As es tatís t icas de desemprego regis traram um 
pico equivalente a 25% da força de trabalho nos Estados Unidos, na Alemanha, o 
desemprego na indústr ia at ing iu 44%.” (p. 108) 
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acaso, portanto, as primeiras universidades brasi leiras datam dessa 

década.  

No Brasil, as ol igarquias agropastoris perderam espaço com essa 

crise e uma nova classe dominante urbana, centrada no comércio e na 

indústria começou a se estabelecer. Na década de 1920 agravam-se as 

contradições da República Velha e intensif icam-se os movimentos de 

renovação social, polít ica e cultural, que culminam na Revolução de 1930. 

São índices desse processo, as greves operárias, o movimento tenentista, 

a Semana de Arte Moderna (1922), a fundação do Partido Comunista 

(1922), a criação da Academia Brasileira de Ciências (1922) e da 

Associação Brasi leira de Educação466 (1924), entre outros movimentos de 

organização da sociedade civil.   A inf luência do modelo do Welfare State 

encontra eco no estado brasileiro e novas demandas por educação se 

estabeleceram, tendo em vista o dir igismo social decorrente desse 

processo de dominação e de regulação intensiva da economia. Em artigo 

publicado pelo IPEA, Marcelo Medeiros467 para explicar o papel do Welfare 

State af irma que das teorias: 
O caráter redistributivo limitado do Welfare State brasileiro ao longo de seu 
desenvolvimento é tratado a partir de dois ângulos - a autonomia da burocracia 

                                                 

466  -  Sede dos responsáveis pelo Manifes to dos Pioneiros da Educação Nova (1932) ,  
redig ido por Fernando de Azevedo, com pontos inovadores e d ivergentes da pol í t ica 
educac ional of ic ial .  Entre outros , o própr io concei to apl icado ao ideal de educação 
para o Bras i l :  obr igatór ia,  públ ica, gratu ita,  mista e la ica. Objet ivava ainda uma 
adequação ps icobio lógica dos a lunos ao ensino que se lhes subminis trasse a escola,  
propugnava por uma organização escolar dotado de func ional idade educat iva, com 
adequada re lação entre  a escola, o trabalho e a v ida; entre a teor ia e a prát ica,  
faci l i tando o progresso colet ivo. Cr i t icava o processo de ens ino of ic ial  por oferecer um 
ens ino f ragmentado, sem art icu lação entre os d iversos conteúdos ens inados  e o 
mundo. Um sis tema de organização educac ional,  ta l  qual  exig iam, dever ia 
proporc ionar unidade, mas não  uniformidade educat iva: a educação deve ser  
entendida como organismo, em relação profunda com a v ida prát ica e motivadora do 
progresso. O Manifesto tem vocação interd isc ip l inar ao defender uma educação 
func ional,  cujo p lanejamento dever ia fundar-se na  pedagogia,  na f i losof ia e demais  
c iênc ias a f im de obter ,  concomitantemente, o desenvolv imento do indivíduo e da 
soc iedade.   

467 MEDEIROS, Marcelo. A Trajetória do Welfare State no Brasil:Papel  
Redistr ibutivo das Polít icas Sociais dos Anos 1930 aos Anos 1990 .  in  Textos para 
discussão n. 852. Brasí l ia:  IPEA, 2001,  p. 1-24.  
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e o poder político dos movimentos de trabalhadores. Por um lado, a falta de 
autonomia da burocracia foi um dos elementos que reduziram a capacidade 
redistributiva do Welfare State no Brasil, visto que os funcionários públicos 
constituíam um grupo comprometido com o governo, que, por sua vez, era 
resistente à promoção de gastos sociais progressivos em detrimento de seus 
interesses corporativos. Por outro lado, a combinação de autoritarismo com 
forte segmentação no mercado de trabalho, presente em boa parte da história 
recente do país, limitou a capacidade de os movimentos de trabalhadores 
influenciarem positivamente a sistematização de programas sociais 
generalizados a toda a população e sem caráter populista. (p. 6) 
<omissis> 
As políticas surgidas no Brasil, no início dos anos 1920, já constituíam um 
esboço da formação do Welfare State brasileiro, cuja função era atuar como 
instrumento de controle dos movimentos de trabalhadores no país. Sua 
estratégia era antecipar algumas demandas, o que favorecia os grupos 
profissionais de maior influência política para, com isso, restringir a legitimidade 
das lideranças trabalhadoras nas reivindicações sociais e limitar a capacidade 
de mobilização dos trabalhadores em geral. Malloy (1979, p. 45), por exemplo, 
argumenta que as políticas de seguridade social da época tinham caráter 
reformista e buscavam satisfazer às demandas das alas defensivas do 
movimento trabalhador a fim de enfraquecer as organizações de cunho mais 
radical. É a partir de 1930 que se torna nítida a constituição de um Welfare 
State no Brasil, com políticas sociais de profundo caráter conservador. De 
acordo com a perspectiva corporativista dos grupos no poder, nesse período 
predominava um ideal de sociedade harmônica em que os antagonismos entre 
classes eram encarados como nocivos ao bem comum representado pelo 
Estado. (p. 9) 

 

Getúlio Vargas, após assumir o poder em 1930 como chefe do 

"Governo Provisório", passou a presidente da república eleito pela 

Assembléia Nacional Constituinte de 1934, com mandato até 1937. Tomou 

uma série de medidas de agrado popular468 e de modelagem do Welfare 

                                                 

468 -  Destacam-se,  entre outros:   em 18 de novembro de 1930,  cr iou, at ravés do 
Decreto nº 19.408, a Ordem dos Advogados do Brasi l  (OAB); em 1931, cr iou o Correio 
Aéreo Mi l i tar ,  depois  denominado CAN – Corre io Aéreo Nac ional e o DAC –  
Departamento de Aviação Civ i l ;  em 11 de abr i l  de 1931, pelo Decreto nº  19.851 
d isc ip l ina o ensino super ior  no Brasi l  enfat izando aquele em univers idades; em 26 de 
dezembro de 1931 pelo Decreto nº 20.859, cr iou o Departamento de Corre ios e 
Telégrafos , atual Empresa de Corre ios  e Telégrafos ; em 21 de março de 1932,  
inst i tu iu,  através do Decreto nº 21.175, a Carte ira de Trabalho ou Car te ira 
Prof iss ional;  em 22 de março de 1932, através do Decreto nº 21.186, es tabeleceu para 
os trabalhadores do comércio,  a jornada de trabalho de 8 horas d iár ias  e 48 horas 
semanais , que fo i estendida aos industr iár ios em 4 de maio de 1932; em 1 de junho de 
1933, Decreto nº 22.789, cr iou o Ins t i tuto Nac ional do Açúcar e do Álcool ;  em 23 de 
janeiro de 1934, pelo Decreto nº 23.793, cr iou o Código F lores ta l ,  (em vigor até 1965);  
em 6 de ju lho de 1934,  através do Decreto nº 24.609, cr iou o Inst i tuto Nac ional de 
Estatís t ica, atual IBGE; em 10 de ju lho de 1934, pelo Decreto nº 24.643, ins t i tu iu o 
Código das Águas,   a inda em vigor com alterações;  em 19 de março de 1931, pelo 
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State e da estruturação macroeconômica keynesiana e estaria preparando 

a sucessão presidencial a ocorrer em 1938, quando o cargo passaria para 

Armando Salles de Oliveira, interventor em São Paulo ou para o candidato 

governista José Américo de Almeida, quando tratou de dar continuidade a 

seu governo, mediante o desforço polít ico conhecido como golpe do 

Estado Novo.  

Alegou para tanto, com os exageros teatrais requeridos, que havia a 

ameação iminente de o comunismo tomar assento no poder. Listavam-se 

como sinais claros desse risco: a anist ia, pelo Congresso, aos antigos 

perseguidos polít icos (entre eles Luís Carlos Prestes, tenentista, l íder da 

Coluna Prestes, que se f i l iava ao Partido Comunista Brasileiro (PCB)); a 

fundação da ANL (Aliança Nacional Libertadora), que sob a orientação da 

Internacional Comunista, de agentes comunistas estrangeiros e da direção 

nacional do PCB, tendo Prestes como presidente de honra, teria como 

objetivo organizar a revolta armada contra o governo de Vargas e formar 

um governo popular. 

Tal campanha alarmista foi ao auge em 30 de setembro de 1937, 

pela divulgação do f icto "Plano Cohen" consistente em uma estratégia 

comunista para a tomada do poder e instauração de uma "república 

soviét ica brasi leira" (sic!) o que teria levado o ministro da Guerra (futuro 

presidente) Eurico Gaspar Dutra e o chefe das Forças Armadas, General 

Góis Monteiro, encaminharem ao Congresso a proposta de decreto de 

"estado de guerra" no território nacional e que foi aprovada por quase três 

quartos dos parlamentares. Em 10 de novembro de 1937, Vargas outorgou 

                                                                                                                                                     

Decreto nº 19.770, regulamentou a s indical ização das c lasses patronais e operár ias , 
tornando-se obr igatór ia a aprovação dos estatutos dos s indicatos trabalh istas e 
patronais pelo Min istér io do Trabalho, o que ainda permanece em vigor ;  em 30 de abr i l  
de 1931, pelo Decreto nº 19.941, reestabeleceu o ens ino re l igioso nas escolas  
públ icas fac i l i tando as re lações com a Igreja Cató l ica abaladas desde a proc lamação 
da Repúbl ica, etc.  
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a nova Constituição redigida principalmente por Francisco Campos, 

inspirada naquela polonesa do marechal Josef Pilsudski e na de Benito 

Mussolini e instituindo uma República com executivo forte e conservador, 

nos moldes preconizados pelo Posit ivismo, capaz de intervir na produção 

e no desenvolvimento econômico.  

O regime instaurado pela Constituição de 1937, em lugar do esti lo 

da democracia l iberal européia buscou a central ização e promoveu a 

supressão dos direitos polít icos. Fechados o Congresso Nacional, as 

assembléias legislativas e as câmaras municipais, substituídos por 

interventores, nomeados por Vargas, os governadores discordantes do 

Estado Novo, o poder concentrou-se no executivo federal.  

O DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda serviu como 

agente para censurar os meios de comunicação, suprimindo eventuais 

manifestações de descontentamento e para inculcar os princípios do 

Estado Novo às camadas populares reforçando a imagem de Pai do Povo 

para o chefe do executivo. 

No espírito da grande revolução burguesa, implantou, no limite das 

possibil idades, os concursos públicos no recrutamento do funcionalismo a 

f im de privilegiar a formação prof issional, a capacidade técnica e o mérito,  

em lugar do predomínio da f i l iação partidária ou da indicação polít ica. Em 

1938, o DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público, órgão 

que visava racionalizar a prestação de serviços à população foi instituído.   

Entre outras realizações com esse mesmo elemento norteador 

destacam-se nesse período de duração do Estado Novo (1937-1945): 

Atualização e modernização das normas relat ivas ao imposto de 

renda; sanção do Código de Minas, do Código Penal, do Código de 

Processo Penal e a Consolidação das Leis do Trabalho; implementação da 

centralização administrativa gerando uma burocracia estatal 

prof issionalizada, aumento do número de vagas nas escolas de Direito e 

criação da Fundação Getúlio Vargas (1944) com o f ito de preparar pessoal 

qualif icado para a administração pública (principalmente) e privada.  
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Como forma de intervenção estatal no domínio econômico foram 

inst ituídos o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) que deu origem à 

Petrobrás (1953); a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Companhia 

Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores (FNM) e a Companha 

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). Na mesma direção, para efeito do 

desenvolvimento rumo ao interior do país foram criados terri tórios 

federais, em 1943, com o objetivo de povoar essas remotas regiões: 

Amapá; Rio Branco (Roraima); Guaporé (Rondônia); Ponta Porã e Iguaçu 

(que foram reincorporados aos estados de origem). 

No âmbito educacional, além da criação do SENAI e do SENAC 

tentou implementar a racionalização da aplicação de recursos agrupando 

escolas isoladas. De fato, a reforma proposta por Francisco Campos, 

como aponta Venâncio Filho469, para reorganização da Universidade do 

Rio de Janeiro (criada em 1920 por justaposição da Faculdade de 

Medicina, a Escola Politécnica e a Faculdade de Direito), em 1937,  

revelava o seu direcionamento às demandas do mercado, mantendo – 

contudo – seu modelo l iberal, em particular na Faculdade de Direito,  

resultante da fusão da escola de Direito e daquela de Ciências Sociais, 

em que se manteve o incentivo ao estudo do Direito posit ivo com 

particular apl icação ao direito pátrio.  

O Estado Novo, como se pôde indicar, produziu Códigos e intentou 

reduzir a legislação esparsa e pela edição de nova Lei de Introdução ao 

Código Civi l, a f ixação de critérios de interpretação, colmatação de 

lacunas legais e uma abrangente referência para leitura de normas 

infraconstitucionais. Sem se preocupar com a f ixação de critérios 

qualitat ivos laborou na ampliação dos cursos de Direito no país, o que 

pareceu contribuir para a chamada crise do ensino do Direito, em 

discussão permanente, desde então. 

                                                 

469 -  op. c i t . ,  p.  309. 
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San Tiago Dantas em seu texto: Renovação do Direito470, em 1941, 

disse que só se poderia considerar em crise uma Faculdade de direito em 

que o saber jurídico t ivesse assumido a forma de um precipitado  

insolúvel, resistente a todas as reações, tornando-se um ‘museu de 

princípios e praxes’, visto que o mundo de então ofereceria um ‘panorama 

de cujo esplendor raras gerações de juristas se beneficiam’. 

A posição do professor da Faculdade Nacional de Direito, crit icando 

a existência de ‘um museu de princípios e praxes’, destoante da intensa 

legiferação da época apontava para a necessidade de uma nova didática, 

a que se referiu na sua aula magna de 1955471, pautada no estudo de 

casos (case study /  case system) das escolas jurídicas americanas. 

Desde o governo Dutra, que sucedeu a Vargas mediante eleições, 

até o governo de João Goulart, as tentativas de alteração curricular dos 

cursos jurídicos tiveram pouca relevância472. O agitado contexto sócio-

polít ico, o f inal da Segunda Guerra Mundial e o rearranjo das forças 

polít ico-econômicas tiveram profundos ref lexos na conjuntura nacional e o 

esgotamento da polít ica de fechamento comercial e de substituição de 

importações requeria novas transformações no alcance da formação 

jurídica e do papel do prof issional do Direito na sociedade. 

                                                 

470 SAN TIAGO DANTAS, Franc isco C. -  Renovação do Direi to.  in:  Univers idade de 
Brasí l ia.  Encontros da UnB: Ensino Jurídico .  Brasí l ia :  EdUnB, 1978 -  1979. p. 37-
54. 

471 -  SAN TIAGO DANTAS,Franc isco C. A educação jurídica e a crise brasi leira. in  
Revista Forense ,  R io de Janeiro,  v.159, ano 52,  maio/ jun. 1955, p.449-459.  

472 -  Citam-se: aquela de Al iomar Baleeiro, em 1951, intentando reduzir  para três anos 
o tempo de estudos necessár ios para a formação em ciências polí t icas facul tando a 
inscr ição na Ordem dos Advogados do Brasi l  para efe ito de l i t igar no âmbi to f iscal  
exc lus ivamente. O pro jeto inc luía as cadeiras de Economia Polí t ica (com duração de 
dois anos) e Dire i to Governamental e Finanças Munic ipais.  Ainda, a de San T iago 
Dantas (1955) que suger ia a inc lusão  de espec ia l izações, a inda no bacharelado, em 
Dire ito Penal ,  Dire ito de Empresas, Dire ito Administrat ivo e, em Ciênc ias Econômicas 
e Soc ia is ,  sempre atre lando o processo de ens ino à nova d idát ica cons is tente no case 
sys tem. 
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Em 1961, sob a égide do Conselho Federal de Educação, implantou-

se o conceito de ‘currículo mínimo’473 para os cursos de Direito a f im de 

que se assegurasse a exigência de um mínimo para a formação geral do 

jurista. Sem um controle conveniente, o currículo mínimo tornou-se todo o 

currículo processado pelas inst ituições de ensino, em particular, as 

privadas. Para tanto f ixaram-se, como componentes do currículo mínimo, 

as seguintes disciplinas: Introdução à Ciência do Direito; Direito Civi l;  

Direito Comercial; Direito Judiciário Civi l (com prát ica forense);  Direito 

Internacional Privado; Direito Constitucional (com noções de Teoria do 

Estado); Direito Internacional Público; Direito Administrativo; Direito do 

Trabalho; Direito Penal; Medicina Legal; Direito  Judiciário Penal (com 

prática forense); Direito Financeiro e Finanças e Economia Polít ica. 

O andamento dessa proposta foi o da propagação de cursos de 

Direito, vez que o Conselho Federal de Educação, consoante o Parecer 

365/67, não recusava autorização para cursos em que não interviessem 

recursos públicos. 

 

6.5. Eventos do Regime Militar e seus desdobramentos. 

  

Com o advento do Regime Mil itar, em 01 de abril de 1964, 

privi legiou-se o tecnicismo e esvaziaram-se as perspectivas sugeridas 

pela Escola Nova pela adesão aos Acordos MEC/USAID, que conduziram 

à reforma educacional de 1968.  Referindo-se ao episódio, em seu 

alcance na Faculdade de Direito de São Paulo, Faria474 escreveu: 

                                                 

473 -  Em decorrência da Lei de Diretr izes e Bases da Educação Nac ional,  Lei 4 024 de 
20 de dezembro de 1961,  def luente da proposta durante o min istér io de Clemente 
Mariani,  que d ispunha em seu ar t igo 70,  o controle e f ixação pelo Conselho Federal  de 
Educação, do curr ícu lo mínimo e duração dos cursos de formação de prof issões 
l ibera is. 

474 -  FARIA,  José Eduardo. A Reforma do Ensino Jurídico.   Porto Alegre: SAFE, 
1987,  p. 22. 
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Na cr ise de 1968, a ocupação da Faculdade de Dire ito da 
Univers idade de São Paulo pelos a lunos,  por um lado, e a d iv isão 
do corpo docente em pos ições doutr inár ias  bem ní t idas face ao 
ocorr ido, por outro lado, t iveram impor tantes desdobramentos.  
Tanto as re iv indicações estudant is  quanto as d ivergências  entre 
os professores es t imularam muitos membros da Congregação a 
ref let ir  de maneira mais aprofundada sobre a grade cur r icu lar  da 
graduação e sobre a or ientação metodológico-pedagógica dessa 
tradic ional escola, levando-os a cotejá- la,  por exemplo, com a 
estrutura e a or ientação adotadas na Columbia Univers i ty Law 
School <.. .>.  

 

A meta do Regime consist ia na formação  de quadros capazes de 

apoiar o crescimento econômico f inanciado externamente, novos técnicos 

para o estabelecimento e manutenção do “milagre brasileiro” e assim, a 

exigência de formar novos quadros sobrepôs-se aos critérios da busca de 

qualif icação e formação: em uma década forma dobradas as vagas 

oferecidas, sem o competente aumento do  número de docentes.  

A crise, entretanto, era mais ampla, alcançava a organização dos 

cursos, o método, a didática, o currículo e o mercado, incomodando, como 

se viu, mesmo as mais tradicionais das escolas brasi leiras. Entretanto,  

como de hábito, a solução foi intentada mercê da alteração da grade 

curricular  e por meio da Resolução CFE 3/1972, acreditou-se que a 

inviabil idade de implantação de soluções inovadoras decorresse da 

dilatada extensão do currículo mínimo e não da canhestra insistência no 

modelo liberal. 

Mesmo assim, embora a baixa adesão das escolas particulares ao 

modelo, vigeu de 1973 a 1994, f ixando o currículo mínimo, o mínimo de 

horas-aula, a duração do curso e normas gerais pertinentes à 

estruturação do curso, até ser substituída pela Portaria/MEC 1.886/94. 

Estabeleceu novo currículo mínimo, em seu artigo 1º, composto pelas 

seguintes discipl inas: 

Básicas:  Introdução ao Estudo do Direito; Economia; Sociologia e 

Profissionais : Direito Constitucional (Teoria do Estado-Sistema 

Constitucional Brasileiro);  Direito Civil  (Parte Geral- Obrigações, Parte 

Geral e Parte Especial:  Coisas, Família, Sucessão); Direito Penal (parte 
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Geral, parte especial); Direito Comercial (Comerciante, Sociedades,  

Títulos de Crédito, Contratos Mercantis e Falência); Direito do Trabalho 

(Relação do Trabalho-Contrato de Trabalho, Processo Trabalhista); 

Direito Administrativo (Poderes Administrativos-Atos e Contratos 

Administrativos, Controle de Administração Pública-Fundação Pública); 

Direito Processual Civil (Teoria Geral, Organização Judiciária, Ações; 

Recursos, Execução); Direito Processual Penal (Tipo de procedimento, 

Recursos, Execução).  

Optativas: (duas a escolher entre as seguintes): Direito 

Internacional Público; Direito Internacional Privado; Ciência das Finanças 

e Direito Financeiro (Tributário e Fiscal); Direito da Navegação (Marít ima);  

Direito Romano; Direito Agrário; Direito Previdenciário e Medicina Legal. 

Práticas: Estágio supervisionado em Prática Forense. 

Complementares: Educação Física (prát ica de esportes) e Estudo 

de Problemas Brasi leiros (EPB). 

Consoante o art igo 2º dessa Resolução, a duração mínima do curso 

de Direito seria de 2700 horas de atividades, com mínimo de quatro e 

máximo de sete anos let ivos; sendo possível, conforme facultava o artigo 

3º, a criação de habil itações específ icas.  

Como já se disse, o currículo mínimo em âmbito nacional permitir ia 

a intercambiabil idade e a reposição de mão-de-obra especial izada no 

mercado, facil i tando a manutenção do investimento e da produção. A 

semestral ização e a possibi l idade de habil itações específ icas sugeria a 

implantação de um currículo estruturado calcado em visão interdiscipl inar 

do Direito, contemplando as necessidades do mercado de trabalho e as 

diversidades regionais e locais. Isso, mostrou o tempo, não aconteceu, 

haja vista a falta de preparo de gerentes e professores para tanto. 

  

6.6. O mercado, a Constituição de 1988 e sua influência. 
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Promulgada a Constituição Federal de 1988, com exigências de 

cunho legal para efeitos de assegurar direitos ao ensino, esperavam-se 

alterações indispensáveis no ensino. Nessa época, 186 cursos de Direito 

no país mantinham a estrutura curricular imposta pela Portaria/CFE 3/72 e 

um ensino pouco adequado ao novo mercado implantado pelo 

investimentos realizados, mas que, por força do esgotamento do “milagre 

econômico” não mais conseguia absorver os formados segundo requisitos 

mínimos. Exigia-se formação superior à oferecida pelas escolas para 

enfrentar os requisitos da complexidade crescente decorrente dos 

preparat ivos para a abertura da economia475. 

A Ordem dos Advogados do Brasi l,  por sua Comissão de Ensino 

Jurídico, intentou, em 1992, uma reavaliação da função social do 

advogado e de seu papel como cidadão a partir de estudos e avaliações 

dos cursos de Direito no Brasi l, ainda sob a égide da Resolução CFE nº. 

03/72. Instituiu uma Comissão de Especialistas em Ensino Jurídico no 

âmbito da Secretaria de Ensino Superior do Ministério de Educação e 

Cultura  - SESu/MEC e se obteve a elaboração do texto f inal da Portaria 

1.886/94 do MEC, que regulou as diretrizes curriculares mínimas para os 

cursos de Direito no Brasi l, favorecendo o  desenvolvimento de novas 

opções prof issionais aos bacharéis, ao possibil itar ao curso jurídico, 

conforme seu artigo 8º, “concentrar-se em uma ou mais áreas de 

especialização”, promovendo, destarte, adequação às vocações regionais 

e locais, bem assim, às demandas sociais e ao mercado.  

                                                 

475 -  GUILLEBAUD, Jean-Claude. A reinvenção do mundo: uma adeus ao século XX.  
Trad. Maria Helena Kühner,  Rio de Janeiro:  Bertrand Bras i l ,  2003, p. 24-25, expressa 
a perp lex idade deste tempo: “Entramos no tempo do saber f ragmentado e labir ín t ico. 
Não podemos mais pretender outra coisa a lém de competênc ias parc ia is,  locais,  
c ircunscr i tas . Avançamos às apalpadelas em direção a um hor izonte de domínios  
múlt ip los, de ident idades p lura is ,  de razão modesta, de lógicas f racta is e de redes  
complexas.”  Indaga-se: es tar ia a formação oferec ida aos jur is tas aptas a esse 
desaf io? 
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Constituindo indiscutível avanço em relação às posturas legais 

anteriores, visava a inserção do estudante de Direito no desenvolvimento 

da sociedade brasi leira e a formação contínua dos mesmos, pensando a 

educação como um processo inf inito e um lugar para a pesquisa e 

investigação científ ica,  atividades complementares(art. 4° da Portaria n° 

1.886/94. No mesmo viés, a previsão de atividades de iniciação científ ica 

estimularia, no plano jurídico, a produção de trabalhos votados ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, mediante a análise crít ica e ref lexiva sobre as questões 

determinantes das interpretações jurídicas e decisões judiciais. 

Reforça essa visão a exigência do Trabalho de Conclusão de Curso 

que, mediante o concurso de um professor orientador, introduziria o 

estudante no universo acadêmico por força de requerer maior enforque 

metodológico e ref lexivo para seu desenvolvimento, além de lançá-lo na 

busca de superar a distância entre o conhecimento dogmático do Direito e 

a ‘realidade’.  

Como supedâneo a essa tarefa, o art. 5° da Portaria N° 1.886/94, 

exige a presença, nas bibl iotecas dos cursos jurídicos de, no mínimo, dez 

mil volumes de obras jurídicas atualizadas e de periódicos legais, 

doutrinários e jurisprudenciais, para que seja autorizado seu 

funcionamento. Além disso, exige-se sua integração telemática a outras 

bibl iotecas, vez que será, sempre, indispensável, o acesso a outras 

pesquisas e abordagens. 

Nota-se, entretanto, que os pressupostos dessa intervenção no 

ensino jurídico não percebem que, se tem razão Rodrigues476 ( e parece 

tê-la), nem o rompimento com o normativismo posit ivista (calmo e seguro 

                                                 

476 -  RODRIGUES, Horác io W ander le i.  Novo Currículo Mínimo dos Cursos jurídicos.  
São Paulo:  Revista dos Tr ibunais ,  1995,  p.  122. 
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refúgio para, por exemplo, o magistrado prolatar sentenças sem 

compromisso social); nem a suposição de seja operador do Direito apenas 

aquele que exerce atividade forense; nem a necessidade de prof issionais 

com formação teórica, interdiscipl inar, crít ica, com lastro dogmático, 

superando a sala de aula como conceito f inal de educação – seriam 

possíveis sem a educação do educador e sem a superação geral do 

modelo. 

Visando alcançar a atualização do corpo docente, o Conselho 

Federal da OAB, através da Comissão de Ensino Jurídico, introduziu como 

indicador de avaliação externa dos cursos jurídicos: a produção científ ica 

dos docentes nos últ imos cinco anos – artigos, ensaios, trabalhos, l ivros e 

teses publicadas. O mesmo critério é seguido pelos órgãos de 

f inanciamento da pesquisa, como CAPES e CNPq, entre outros. 

Sendo o saber uno, embora sua aparente fragmentação pelos 

especialismos, o artigo 6º. da Portaria 1.886/94 em seu Parágrafo Único, 

prevê a interdisciplinaridade como “pressuposto fundamental de uma 

análise dialét ica do fenômeno jurídico”, permitindo “compreender a 

totalidade estruturada que os contém em interseção de múltiplos 

conhecimentos” e motivar o desejo de permanente aprendizagem e 

aperfeiçoamento pessoal e prof issional.  

Assim, o  currículo pleno, resultante do conteúdo mínimo acrescido 

das matérias e atividades definidas no projeto pedagógico de cada curso, 

mercê de sua autonomia, deveria faci l itar ao estudante a produção de sua 

identidade e sua prof issionalização, mediante o desenvolvimento de 

matérias e suas discipl inas em estreita correlação com matérias e 

discipl inas de outras áreas do conhecimento humano, mediante a parte 

f lexível do currículo, l ivremente escolhida pelo estudante entre discipl inas 

extracurriculares e seminários, projetos de pesquisa, monitorias, 

participação em congressos, publicação de trabalhos individuais e 

coletivos, etc. 
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Cabe lembrar, entretanto, na esteira já identif icada há muito( 6ª 

reimpressão em 1954),  por Mannheim477, que: 

A educação era um compart imento à par te porque a escola e o 
mundo haviam se tornado duas categor ias  não complementares,  
mas antes  opostas entre s i .  A educação era um compart imento  
até uma idade em que se julgava o ser humano tornar-se 
acessível  à inf luência educacional :  até certa idade,  as  
inst i tu ições educac ionais procuravam impressionar o indivíduo e 
o comportamento deste, ao passo que após aquele l im ite o 
ind ivíduo f icava l ivre.  Essa tendência para a compart imentação 
foi sustada pelo conceito revoluc ionár io de educação de adultos,  
ens ino extracurr icu lar ,  cursos de revisão e aperfe içoamento que 
nos acostumaram à idéia de pós-educação e reeducação. Deve-
se, igualmente à salutar inf luênc ia da educação de adul tos  
termos admit ido o fato de que a educação deve prosseguir  pela 
v ida afora, que a sociedade é um agente educat ivo, e que a 
educação na escola só é boa quando, por múl t ip las formas,  
incorpora a técnica educat iva da v ida. Doravante, a f inal idade da 
escola não é apenas inculcar conhec imentos já prontos de 
antemão, mas habi l i tar-nos a aprender mais ef ic ientemente 
através da própr ia v ida. 

 

e que, além desses, hoje, fatos pouco discutíveis, há que se pensar 

na produção de instituições jurídicas para o futuro, tendo em vista a 

acelerada mudança em escala mundial do mercado e dos valores sociais a 

defender. 

Sabidamente não se defende a atual estruturação do ensino jurídico, 

com suas prescrições e controles of iciais que enfraquecem a 

possibil idade de ousar inovações.Será preciso pensar, a part ir de outras 

intervenções of iciais a se analisar, ainda neste trabalho, projetos capazes 

de objetivação extensiva e em âmbito nacional. 

 

6.7. O estado atual da arte segundo a  Resolução CNE/CES N° 9, 

de 29 de setembro de 2004478.  

                                                 

477 -  MANNHEIM, Kar l .  Diagnóst ico de nosso tempo.  3ª.  ed. ,   t rad. Octávio Alves 
Velho, rev.  tec.  Dirceu L indoso e Moac ir  G. S. Palmeira, Rio de Janeiro: Zahar ,  1973, 
p.  73-74. 

478 -  CNE. Resolução CNE/CES 9/2004. Diár io Of ic ia l da União,  Brasí l ia,  1º  de outubro 
de 2004,  Seção 1,  p.  17. 
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Conforme se pode mostrar , nessa exploração, em autêntico vol  

d’oiseaux,  os currículos dos cursos jurídicos no Brasi l, bem assim como a 

sua organização e estruturação, apresentam duas tendências: um ensino 

excessivamente dogmático, desvinculado de outras dimensões do 

conhecimento da humanidade e da sociedade e, ainda, um ensino teórico 

- zetét ico do Direito que está cada vez mais desvinculado da realidade 

social, face sua progressiva tecnicidade. 

Como conseqüência da primeira tendência, essa ‘educação 

bancária’ no sentir de Paulo Freire, o prof issional torna-se apto a passar 

nos exames da OAB, nos concursos públicos, capaz de  apl icar a norma 

aos facti specii, mas sem as condições requeridas para compreender as 

efetivas demandas sociais, o que seria possível por meio de uma 

concepção interdiscipl inar, capaz de aproximar a teoria jurídica da plural 

real idade social, por uma problematização crescente dos problemas, por 

hábil retórica sistêmica, tornados individualizados, como efetivos 

problemas sociais. 

Embora não se possa crer na Educação como capacitada a 

transformar a real idade social, vez que as questões de infra-estrutura 

sempre se impõem, de uma ou outra forma, àquelas supra-estruturais, não 

se pode deixar de crer que os projetos, logo no âmbito da Cultura, sempre 

serão capazes de conduzir os investimentos e os sonhos, de que nasce a 

‘realidade’.  

Ora, as perspectivas de mudança social e transformação da 

sociedade, def luentes das novas exigências de nossos tempos, requerem 

funcionários capazes de servir a esses anseios e como os quadros se 

compõem, na administração da justiça, inteiramente de bacharéis em 

Direito, a revisão desse arcaico modelo de ensino de claro viés 
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l iberal/posit ivista, esse paradigma jurídico-dogmático dominante nas 

escolas de Direito que escamoteia a circulação de várias formas de poder, 

de direito e de conhecimentos que ultrapassam seus credos e postulados; 

produzindo, desse modo, uma sensação de exterioridade do Direito frente 

aos requisitos da sociedade a que se aplica. 

 Como inculcadoras dos postulados da dogmática jurídica, as 

faculdades mantêm-se alheias às candentes questões sociais, produzem 

identidades desvinculadas, que se permita,  da carne e do sangue sociais, 

‘formando’ prof issionais al ienados de si e do mundo, mas a cavaleiro do 

poder da jurisadministração479, modif icando por meio das sentenças que, 

ao f im, são prolatadas o estado de coisas da sociedade, mas sem o 

alcance dos ref lexos das mesmas. 

Esse ensino dogmático, estr ibado apenas na leitura dos Códigos e 

do entendimento chão dos textos legais produziu a sociedade em que 

vivemos.  Os institutos legais aptos a modif icar e fazer repensar a 

estrutura da esfera pública são mal vistos na judicatura, como exemplo, 

pense-se no arquivamento, quase sempre sumário e por ‘ inépcia’ da 

inicial nas ações populares que, em regra, se destinam a examinar a 

conduta do administrador público. 

Ensinar a pensar a partir dos textos legais e com seu vínculo aos 

reclamos da sociedade implica o recurso ao espaço interdisciplinar, nova 

organização do ensino jurídico centrado nos problemas, tornando, 

                                                 

479 -   TRAGTENBERG, Maur íc io.  A delinqüência acadêmica: o poder sem saber e o 
saber sem poder. São Paulo: Rumo, 1979,  p. 55, ind ica: “  Administração é antes de 
mais nada o exerc íc io do poder por intermédio de um quadro adminis trat ivo,  que atua  
como elemento mediador entre os que detêm o poder de dec isão e a sociedade c ivi l ,  
espec ialmente os não-propr ietár ios , a que W eber chama os dominados.  O poder 
administrat ivo, seja na esfera públ ica ou pr ivada sob o capi ta l ismo,  seja em formações 
econômico-soc ia is  pré-capita l is tas , tem como pr inc ipal função a reprodução do 
conjunto de re lações soc ia is determinadas pelo s is tema econômico dominante. <.. .> A 
burocrac ia com seu quadro administrat ivo ’ fet ich iza ’    seu papel  de mediação entre 
dominantes e dominados, através de sua auto legi t imação, como necess idade ‘natura l ’  
ao bom func ionamento das ins t i tu ições.”  Acolhe-se essa pos ição e dela se não há 
esquec ido nesta formulação. 
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metodologicamente, o Núcleo de Prática Jurídica, não o lócus das 

angústias e da obrigatoriedade pela norma educacional, mas o centro do 

próprio curso de Direito, muito além das aulas de cátedra, como se exporá 

adiante. 

A reforma curricular dos cursos jurídicos proposta pela Resolução 

CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004, embora represente um 

avanço, não basta para assegurar novo perf i l para o prof issional do 

Direito, pois deixa de redefinir os conteúdos programáticos, a bibliograf ia 

e, principalmente, o perf i l do corpo docente despreparado didática e 

pedagogicamente para o exercício do magistério. 

Essa lacuna formativa conduz, no mais das vezes, a um ensino que 

se pauta, acrit icamente, pela transmissão descrit iva da norma, pela 

reprodução de valores da classe dominante e pela mantença da estrutura 

de dominação. Tal concepção, característ ica do posit ivismo jurídico, está 

presente nos textos legais que f ixam as diretrizes curriculares para os 

cursos de graduação em Direito, vez que, em geral,  oriundos da pena de 

juristas formados nessa mesma tradição. 

Para fundar o que se disse, basta ver que a divisão em eixos de 

formação fundamental, prof issional e prát ica, conforme dispõe a 

Resolução CNE/CES n° 09/2004480, adota a concepção do Direito como 

                                                 

480 -  Versa em seu: Ar t .  5º :  O curso de graduação em Direi to deverá contemplar ,  em 
seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curr icu lar ,  conteúdos e at iv idades que 
atendam aos seguintes e ixos inter l igados de formação: 

I  -  Eixo de Formação Fundamental,  tem por objet ivo integrar o estudante no campo,  
estabelecendo as re lações do Dire i to  com outras áreas do saber ,  abrangendo dentre 
outros, estudos que envolvam conteúdos essenc ia is sobre Antropologia, Ciênc ia 
Pol í t ica,  Economia, Ét ica,  F i losof ia,  His tór ia,  Ps icologia e Soc iologia. 

I I  -  Eixo de Formação Prof iss ional,  abrangendo, a lém do enfoque dogmát ico, o 
conhec imento e a apl icação, observadas as pecul iar idades dos d iversos ramos do 
Dire ito ,  de qualquer  natureza, estudados s istemat icamente e contextual izados 
segundo a evolução da Ciência do Dire ito e sua apl icação às mudanças soc ia is ,  
econômicas, polí t icas e cul tura is do Brasi l  e suas re lações in ternac ionais,  inc lu indo-se 
necessar iamente,  dentre outros  condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos 
essenc iais sobre Dire ito Const i tuc ional,  Dire ito Administrat ivo, Dire i to Tr ibutár io,  
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ciência normativa, visto que tão somente o eixo de formação profissional 

é admitido como Ciência do Direito; os demais conteúdos, aqueles da 

discussão dos valores (f i losof ia, ética) ou do âmbito social (sociologia 

geral, sociologia jurídica), são considerados “outras áreas do saber”, e 

com o propósito do “estabelecimento de suas relações com o Direito”. 

A conseqüência imediata dessa postura normativa é a elaboração 

dos currículos pelas diferentes escolas que tendem a considerar as 

matérias e suas consectárias discipl inas referentes a áreas jurídicas como 

dotadas de autonomia metodológica-prát ica, autênticas matrizes 

exemplares, no sentido kuhniano, remotamente ligadas a casos práticos.  

Acresça-se: as coordenações/direções dos cursos jurídicos estão, 

em geral, despreparadas pedagogicamente para propor metodologias de 

ensino e ações interdiscipl inares, buscando uma f lexibil ização e 

diversif icação de métodos, além dos critérios individuais dos docentes. 

Para comprovar esse fato, basta ver que as grades curriculares das 

diferentes inst ituições guardam extrema semelhança, até para permitir 

transferências, no elenco de discipl inas e cargas horárias respectivas. 

Há uma razão mercadológica: as escolas l íderes, as bem sucedidas 

nas medições of iciais e of iciosas de desempenho, acabam por ‘sugerir ’ o 

caminho para as l ideradas, mas imersa nessa simples aparência há o 

fundamental reclamo da intercambiabil idade e da reposição de mão-de-

obra no mercado. Os prof issionais resultantes devem ser semelhantes 

para efeito da segurança sistêmica. 

                                                                                                                                                     

Dire ito Penal ,  Dire ito Civ i l ,  D irei to Empresar ia l,  D ire i to  do Trabalho, Dire i to  
Internac ional e Dire i to  Processual ;  e 

I I I  -  Eixo de Formação Prát ica, objet iva a integração entre a prát ica e os conteúdos 
teór icos desenvolv idos nos demais Eixos, espec ialmente nas at iv idades re lac ionadas 
com o Estágio Curr icu lar  Supervis ionado, Trabalho de Curso e At iv idades 
Complementares. 
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A Portaria/MEC nº 147 de 02 de fevereiro de 2007, exige a indicação 

do Núcleo Docente Estruturante, responsável pela formulação do projeto 

pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, composto 

por professores com titulação em nível de pós-graduação “str icto sensu”, 

com regime de contratação capaz de assegurar dedicação plena ao curso 

e com experiência docente e, ao fazer isso, desvela que a 

responsabil idade pela implementação de qualquer projeto pedagógico 

repousa, em grande parte, sobre o corpo docente. Contudo, parece 

esquecer que a docência só se torna possível com a presença, ainda que 

remota, de discentes. O advento, irreversível, do ensino à distância (EAD) 

com o requisito de aulas-show, mostra que essa interação é pressuposto 

definit ivo para a aprendizagem.  

Por outro lado, sempre é importante lembrar, que a ti tulação não 

traz, como corolário, a capacidade docente, nem o acompanhamento de 

discipl inas como Prática de ensino e Didática do Ensino Superior. Esse é 

um requisito técnico que os programas pós-graduados de formação, em 

sua maioria, não têm. Dessa forma, os docentes das escolas de Direito 

são, em grande parte, capacitados dogmaticamente e despreparados para 

a transmissão de seus saberes, além da incontornável ausência de 

experiência didát ica prática (dada pelos estágios) e, sobretudo, de prática 

social. 

No mesmo viés, as Diretr izes Curriculares presentes na Resolução 

CES/CNE nº 9/2004, reforçaram a ênfase dada pela Portaria MEC 

1.886/94, sobre a necessidade de discipl inas propedêuticas nos currículos 

jurídicos, mas as condições para uma efetiva interdisciplinaridade não 

foram, nem o poderiam ser, estabelecidas, tendo em vista as ponderações 

de Fazenda481: 

                                                 

481 -  FAZENDA, Ivani.  Interdiscipl inaridade:  qual o sentido?  2ª.  Ed. ,  São Paulo:  
Paulus,  2006,  p. 44. 
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Para que o trabalho interdisc ip l inar  at inja realmente r igor ,  
cr i t ic idade e profundidade, se faz mister  a escolha de uma 
diretr iz metodológica para sua execução. Ao buscar essa d iretr iz  
na es trutura de qualquer c iênc ia estamos negando  a própr ia 
interd isc ip l inar idade. Paradoxalmente, o trabalho executado sem 
uma direção pré-determinada estar ia construído como um caste lo 
na are ia, desmoronando ao sabor do pr imeiro impacto. É nesse 
momento que a in terd isc ip l inar idade encontra como base, como 
al icerçamento para sua edif icação, a f i losof ia,  pois só a f i losof ia  
pode dar à interdisc ip l inar idade o caráter de tota l idade coerente 
que e la requer .  

 

Ora, o disposit ivo legal sob análise inclui a Filosofia como disciplina 

componente do eixo de formação fundamental e isso é relevante, mas a 

prática sói ser desestimulante: contratam-se professores de qualquer 

t itulação, face à dif iculdade de mercado de se encontrar pesquisadores 

capacitados para tanto, para que a disciplina seja oferecida. O resultado é 

a falta do eixo norteador de qualquer tentat iva de interdisciplinaridade. 

Talvez fosse possível buscá-la a part ir do disposto no art. 2, § 1°, inciso 

VIII:  “ incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento 

da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científ ica”. 

Mas, como argumenta Mangialardo482 

Infe l izmente, a pesquisa na área jur íd ica caracter iza-se quase 
sempre pela reprodução de estudos formal is tas  e dogmát icos. 
Com efei to,  forma-se um círculo vic ioso em que mestres e 
doutores que esse t ipo de pesquisa forma, que são nossos 
docentes e pesquisadores, tornam-se repet idores dos padrões 
ex istentes, ref let indo is to no ens ino do dire ito e em suas própr ias  
pesquisas. 

 

E, de fato, os PIBICs embora visem grandes espaços teóricos 

alcançam restrições decorrentes da própria metodologia de pesquisa. A 

segurança do saber conduz à compart imentação do conhecido. Arriscar-se 

ao desconhecido traz o risco do erro, da incerteza – mas, tri lhar os 

                                                 

482 -  MANGIALARDO, Paula. A importância da pesquisa para o ensino do direito e a 
possibi l idade de real ização do princípio da indissociabil idade ‘ensino-pesquisa’  
por meio de núcleos de iniciação científ ica. In CONPEDI.   Anais do XIV Encontro 
Preparatório para o Congresso Nacional  do CONPEDI -  2005: a construção do 
saber jurídico no século XXI.  Flor ianópol is :  Boiteux,  2005, p. 1042. 
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mesmos e batidos caminhos teóricos, também. A prát ica da ciência normal 

não conduz a páramos infensos ao erro. Os professores precisam, 

também, ser educados. 

E a inclusão de atividades complementares, interdisciplinares por 

origem, e realizadas por meio de seminários, palestras, eventos 

científ icos etc. f icam, via de regra, restr itas aos discentes e docentes do 

curso de Direito, o que cerceia a possibi l idade de integração com outros 

cursos. Mesmo as prát icas integrativas, como aquelas da PUC-SP, 

acabam resultando em trabalhos especial izados, com o recorte de seus 

orientadores ( ver Anexo I) e, com pálido l iame ao tema geral proposto.  

Sendo assim, muito embora a aplicação das Diretr izes Curriculares 

Nacionais para os cursos jurídicos mal tenha completado um ciclo e, em 

conseqüência mal se possa avaliar seu êxito ou fracasso no alcançar dos 

requisitos auto-impostos para o perf i l f inal do educando: 

Art .  3º .  O curso de graduação em Dire ito deverá assegurar ,  no 
perf i l  do graduando,  sól ida formação geral ,  humanís t ica e 
ax io lógica, capac idade de anál ise, domínio de concei tos e da 
terminologia jur íd ica,  adequada argumentação, in terpretação e 
valor ização dos fenômenos jur íd icos e soc ia is ,  al iada a uma 
postura ref lex iva e de v isão cr í t ica que fomente a capacidade e a 
apt idão para a aprendizagem autônoma e d inâmica, ind ispensável  
ao exercíc io da Ciênc ia do Dire i to ,  da prestação da jus t iça e do  
desenvolv imento da c idadania. 
Art .  4º.  O curso de graduação em Direi to deverá possib i l i tar  a 
formação prof iss ional  que revele, pelo menos, as seguintes  
habi l idades e competênc ias : 
I  -  le i tura, compreensão e e laboração de textos, atos e 
documentos jur ídicos ou normat ivos,com a devida ut i l ização das  
normas técnico- jur íd icas; 
I I  -  interpretação e apl icação do Dire i to ;  
I I I  -  pesquisa e ut i l ização da legis lação, da jur isprudênc ia, da 
doutr ina e de outras fontes do Dire ito ;  
IV -  adequada atuação técnico- jur íd ica, em diferentes instâncias , 
administrat ivas ou judic ia is,  com a devida ut i l ização de 
processos,  atos e procedimentos; 
V -  correta ut i l ização da terminologia jur íd ica ou da Ciênc ia do 
Dire ito ;  
VI -  u t i l ização de rac ioc ín io jur íd ico, de argumentação, de 
persuasão e de ref lexão cr í t ica; 
VI I  -  ju lgamento e tomada de dec isões;  e, 
VI I I  -  domínio de tecnologias e métodos para permanente 
compreensão e apl icação do Dire ito.  
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e, que também, apesar de a Secretaria de Educação Superior/MEC e 

a Ordem dos Advogados do Brasi l, terem intentado regulamentação 

adicional, com critérios mais rígidos para a autorização de novos cursos 

de Direito, este continuam prol iferando (só em São Paulo tem-se hoje 166 

cursos distintos funcionando em número ainda maior de unidades) e o 

desempenho, se esse cri tério pudesse ser válido por si, dos estudantes 

no exame de Ordem, de resto entregue aos cuidados de inst ituição de 

ensino part icular e com interesses no setor, continua lamentável, não 

atingindo dois dígitos no percentual de aprovação. 

Naturalmente, ao corpo docente incumbe a implementação do 

currículo, de forma integrada e participat iva, em consenso com a 

coordenação e/ou direção do curso. Ipso facto, estruturar uma equipe 

docente comprometida com os objetivos do Projeto Pedagógico, com 

vínculos resi l ientes e duradouros à Instituição, consiste num avanço para 

a possibi l idade de se implementar um modelo adequado de curso. 

Entretanto, parece, se faz necessário um salto qualitativo, além dessa 

simples consistência entre o Projeto Polít ico Pedagógico, materializado no 

currículo prescrito e a prática pedagógica, real izada no currículo oculto, é 

preciso repensar a metodologia do ensino e intentar outra prát ica 

pedagógica,  posto que as mudanças qualitat ivas não alcançaram a sala 

de aula que se mantém distante do contexto social.  
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7. LINDES DOS CONTEÚDOS: A QUESTÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... como é que a gente sabe certo como não deve de fazer  

alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo?483 

                                                 

483 -  GUIMARÃES ROSA, João.  Manuelzão e Miguelim (corpo de baile) .  11ª. ed.  
(14ª.  impressão) ,  Rio de Janeiro:  Nova Fronte ira,  2001, p. 86.  
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7.1. Contingência como princípio fundante das ciências sociais. 

 

A Modernidade, uma vez instaurada, preocupou-se com a redução 

de todos os problemas a um princípio de racionalidade, a luz natural da 

Razão, a f im de dar segurança e favorecer o planejamento de ações 

futuras.  

Anteriormente, ao surgir do Racionalismo, Descartes havia 

enunciado uma teoria de as verdades eternas dependerem da natureza de 

Deus e ser o mundo por Ele criado a demonstração da natureza 

consistente e necessária de tais verdades eternas. 

 

Assim, seriam as verdades eternas contingentes pelo fato de Deus 

haver criado o mundo livremente, sem qualquer coação ou compulsão. 

Deus necessitaria ter perfeita l iberdade para fazer e, portanto, não 

haveria qualquer motivo para fazer ou deixar de fazer, nem qualquer 

padrão de certo ou errado que pudesse, de qualquer maneira, afetar sua 

vontade, vez que seria auto-contraditório o i l imitado possuir l imites e é, 

ainda por isso, que não manifesta qualquer interesse pelo passado ou 

pelo futuro: para Deus há possibil idades i l imitadas. Descartes af irma que 

é necessário empregar as evidências empíricas para eliminar várias 

dessas possibil idades e não apenas a razão. 

Isso implica a l iberdade de estabelecer conjecturas sobre elas, as 

possibil idades, desde que as conseqüências sejam referendadas pela 

experiência484, no mesmo rumo apresentado por Popper em seu 

encadeamento de problema, tentat iva de solução e retrodução.  Basta ver: 

<. . .> a matér ia  necess ita assumir ,  sucessivamente, todas as  
formas admissíveis e caso se cons idere ta is formas em ordem, 
pode-se, f ina lmente, chegar àquela em que é encontrada neste 
universo.485 

                                                 

484 -  DESCARTES, Rene. Principles of Philosophy.  Part  3 ,  XLVI.   In ANSCOMBE, E.  
& GEACH, P. T. .  Descartes:  Philosophical Writ ings.  London: Nelson, 1969, p.  225. 

485 -  Tradução l ivre,  op. c i t . ,  p .  226. 
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Após demonstrar a contingência do mundo por decorrência das 

condições de liberdade de seu onipotente Criador, demonstraria que as 

leis pelas quais foi estruturado são também contingentes tanto em suas 

Meditações486, quanto em seu Discurso sobre o Método487. Ao buscar um 

sólido fundamento para a Filosofia, esse onipresente problema das 

fundações do saber, encontrando um mundo contingente que poderia 

sequer ser, estabeleceu o Cogito  como via para demonstrar que se o 

mundo poderia ser irreal, ao menos sua existência como subjetividade 

seria real e a suposição contrária, i.e de sua inexistência, embora 

logicamente possível, não poderia ser assumida vez que para af irmar a 

própria inexistência, precisaria exist ir.  

Com isso, af irma a contingência de sua própria existência segundo o 

mundo contingente em que existe e sua dúvida hiperbólica conduz à 

aceitação de apenas aquilo que é clara e distintamente percebido e isso, 

graças ao que de divino existe no Homem. A garantia da verdade de 

nossas percepções repousa na perfeição de Deus, que não é enganador, 

embora o pudesse ser, se não fora perfeito. As imperfeições das 

percepções humanas advém da imperfeição humana e não do perceber ou 

do percebido. Todas idéias perfeitas se originam de Deus que assegura a 

perfeição das percepções humanas e não devido à existência necessária 

dessas coisas em si mesmas. 

Mesmo as verdades matemáticas, que seriam insubsistentes por si 

mesmas, não expressam relações eternas, porém são criaturas 

contingentes como a própria mente humana. Em sua carta a Mesland 

af irmou que Deus poderia fazer um triângulo cuja soma dos ângulos 

internos fosse maior que dois retos (e, muito depois, já no século XIX, a 
                                                 

486 -  Part icu larmente na Primeira . 

487 - DESCARTES, Rene. Discurso sobre o método. Trad. Márcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. 
São Paulo: Hemus, 1975. Particularmente a primeira parte. 
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geometria esférica mostrou que poderia ser igual a três retos, 

demonstrando essa af irmativa). Isto é, embora Deus escolha algumas 

verdades para necessárias, nem por isso se pode af irmar que as escolha 

necessariamente. 

Quanto às leis naturais, em sua primeira carta a Mersenne, af irmou 

que tais leis são postas como aquelas que um rei dispõe em seu reino: 

não são imutáveis, mas cambiáveis tanto quanto as do rei e, conforme o 

af irmou no Discurso sobre o Método488, são mantidas pela benevolência 

divina apenas para que os homens se não confundam.  

Ao estabelecer, l ivremente, as leis da natureza: as faz universais e 

imutáveis, apenas porque é perfeitamente bom e porque a ordem que 

estabeleceu assim o exige. Deus não é enganador e a verdade só seria 

arbitrária por depender da Sua escolha livre e incondicionada, mas uma 

vez postas as leis naturais, pela benevolência divina, essas permanecem 

válidas para todos demais atos de criação.  Assim, embora contingentes, 

em vista da onipotência, tornam-se necessárias por força da 

benevolência. Sendo Deus a causa ef iciente e total de toda criação, é 

também a causa de todas verdades eternas que estabeleceu, se nada 

houvesse criado: não haveria verdades eternas. Logo, estas padecem de 

contingência. 

Em Leibniz essa questão (aquela da contingência) ressurge em sua 

forma lógica da tensão entre uma teoria analít ica489 da verdade 

(continência do predicado no sujeito) e a contingência, in verbis
490:  

                                                 

488 -  DESCARTES, Rene.  Discurso sobre o Método.  12ª .  Ed. ,  t rad.  Márc io Pugl ies i e  
Norberto de Paula L ima,  São Paulo: Hemus,  1999,  par te V. 

489  -  A lógica le ibniziana vê a proposição como categór ica, embora não recubra  
apenas propos ições anal í t icas (em sent ido kant iano),  embora a def in ição de Kant para 
juízo anal í t ico corresponda ao que Leibniz def ine como verdade. 

490 -  Tradução l ivre de Necessary and Contingent Truths ,  in Leibniz,  Gott f r ied  
W ilhelm Freiherr  von.  Philosophical Writ ings of Leibniz .  ed. G. H. R. Park inson, 
trad.  Mary Morr is  & G.  H. R.  Park inson, London: Dent ,  1973, p.  96: “ In a l l  judgments  in  
which the re lat ion of  a subjec t to the predicate is  thought th is re lat ion is  poss ib le in  
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Em todos os ju ízos em que a re lação de um sujei to ao predicado 
é asseverada, essa re lação é possível segundo duas d iferentes  
v ias. Ou o predicado B per tence ao suje ito A;  ou es tá fora do 
conceito A, embora esteja, de fato, em conexão com ele. No 
pr imeiro caso chamo o ju ízo de anal í t ico,  no outro s intét ico. 

 

Apresenta-se desse modo a questão da contingência: a necessidade 

repousa na estrutura lógica. No mundo dos fatos, estabelece-se a 

necessidade do recurso ao sensório e, logo, da busca da conexão 

sintét ica entre os fatos. Verdades contingentes não são necessárias, 

poderiam não ser. O objetivo principal da teoria dos juízos de Leibniz  é 

compreender mesmo as veritates facti  como identidades, como verdades 

eternas atr ibuindo, também  a elas um ideal de absoluta certeza e 

verdade. Nessa teoria assimila-se, tanto quanto possível, as veritates 

facti a verdades da razão e busca-se, é claro, um fundamento lógico para 

a existência, ínsita no campo da ontologia.  

A questão se aprofunda em Kant, que motivado pelas observações 

de Hume sobre a contingência do conhecimento humano, acaba por 

escrever a sua Crítica da Razão Pura com o foco principal de estabelecer 

os juízos sintéticos a priori como fundamento do conhecimento confiável e 

afastado da contingência, conforme se pode ver na Introdução dessa 

Crít ica sob o t ítulo : O problema geral da Razão Pura491: 

Muito se ganha, antecipadamente,  caso se puder  real izar certo 
número de invest igações sob a formula de um único problema. 

                                                                                                                                                     

two d if ferent ways. Either the predicate B belongs to the subject A, as something 
(covert ly)  conta ined in  th is concept A; or  l ies outs ide the concept  A, a lthough i t  does 
indeed stand in connect ion with i t .  In the one case I  ent i t le the judgment analyt ic ,  in 
the other synthet ic .” . 

491 -  Kant,  Immanuel.   Immanuel Kant’s Crit ique of Pure Reason ,  t rad. Smith, N. K. ,  
Bedford,  Boston/New York : St.  Mart in ’s,1965, p. 4:  “Much is  a lready gained i f  we can 
br ing a number of  invest igat ions under the formula of  a s ingle problem. For we not 
only l ighten our  own task , by def in ing i t  accurately,  but make i t  eas ier  for  others,  who 
would test our resul ts,  to judge whether or  not we have succeeded in what we have set  
out to  do. Now the proper  problem of  pure reason is  conta ined in the quest ion: How 
are a pr ior i  synthet ic  judgments possib le? “ .  
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Pois não só i luminamos nossa própr ia tarefa def in indo-o 
acuradamente, mas tornamo- lo mais fác i l  para os outros, que 
tes tarão nossos resul tados, para julgar se t ivemos sucesso ou 
não na questão: Como são possíveis os juízos s intét icos a pr ior i?  

 

Ora, que problemas teriam sido enfeixados sob essa questão senão 

os decorrentes da contingência? Qual a novidade dessa abordagem? Uma 

estrutura que secciona os juízos de uma parte e o conhecimento de sua 

verdade de outra. O conhecimento dos juízos em a priori e a posteriori e 

os juízos em analít icos e sintét icos. Nega-se, assim, o vínculo interno 

entre posterioridade e sinteticidade e introduz-se a contingência que 

permite possa ser um juízo sintético verdadeiro ou falso.  

Em verdade, Kant estabelece três divisões: 

segundo a forma; os modos e as modalidades. A forma: 

analít ico ou sintético; os modos: a priori ou a posteriori  

e as modalidades: necessário ou contingente. Sendo 

certo que a anali t ic idade implica a necessidade, as 

demais condições não, deixando largo espaço para o 

contingente.  

 

7.2. A constituição das leis científicas. 

Nas ciências da natureza torna-se necessário buscar regularidades 

a part ir da observação de fatos. Não será necessário repetir que os fatos 

são descrições, mediante linguagem, de ocorrências. Essas últ imas, 

percebidas com os recursos do aparato sensório humano, com suas 

extensões por via de instrumentos (incluso de coleta), decorrem do 

percebido, mais teorias, incluso as chamadas de senso comum, ou mais 

precisamente, as estabelecidas a partir de representações sociais 

comuns. 

Tais primeiras leis, as chamadas leis empíricas e muito presentes, 

em particular na engenharia, mediante a introdução de constantes 

(também resultantes de experimentação reiterada) tornam-se identidades, 

em lugar de proporcionalidades, isto é, passam a ser entendidas como 
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leis da natureza. Não se deve confundir leis empíricas com juízos 

empíricos em sentido kantiano, visto que as primeiras intentam capturar 

uma ordem, por reiteração, percebida na natureza, ao passo que os juízos 

empíricos têm status de simples general ização, não tendo cogência pra 

estabelecer uma ordem natural. Leis empíricas são entendidas como 

necessárias e general izações empíricas são meramente possíveis. 

Entretanto, as leis empíricas que l idam com proporcionalidades são 

ajustadas, pelas reiteradas aplicações e correções, por constantes que as 

transformam em identidades.  Uma constante f ísica é dita fundamental, 

em sentido estr ito, se independente do sistema de unidades de medida, 

sendo um número adimensional, embora algumas, dependentes dos 

sistemas de medida, também recebam essa designação como, por 

exemplo a gravitacional.  

Busca-se, sempre, tornar as teorias mais simples e mais elegantes, 

reduzindo o emprego de constantes f ísicas nas fórmulas matemáticas. 

Para tanto, def inem-se as unidades de medida de tal modo que as 

constantes f ísicas mais comuns, como a velocidade da luz, sejam 

normalizadas à unidade, num sistema dito de unidades naturais e que visa 

reduzir a complexidade das equações. Várias constantes f ísicas são, 

entretanto, números adimensionais obtidos experimentalmente. Por essa 

razão, a pesquisa da possível variação das constantes fundamentais da 

teoria f ísica no tempo constitui área de relevo na pesquisa 

contemporânea.  

Além dessas constantes, há outras votadas à adequação de um 

sistema de medidas492 a outro, em particular aquelas de adaptação do 

sistema inglês ao métrico. 

                                                 

492  -  Lembrando serem esses s istemas: convenc ionais .  São medidas adaptadas à 
escala humana de captação e intervenção sobre a natureza. Os própr ios padrões de 
medida evoluem conforme a evolução das c iênc ias e novos são cr iados pela 
mult ip l icação e d iv isão dos padrões unitár ios. Por exemplo, para fa lar  do padrão mais 
ut i l izado: em 1960, a XI Conferênc ia Geral de Pesos e Medidas mudou a ant iga 
def in ição de metro: metro é o compr imento igual a 1 650 763,73 comprimentos de 
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Dito isso, pode-se compreender de forma mais completa o sentido 

das leis empíricas: nascem de um discurso academicamente unif icado e 

unif icador a f im de representar regularidades postas, pelos homens, a 

partir da natureza. Lembrando que esta, também, é conformada por 

discursos convencionais e tradicionais.  

Mesmo na esfera do ‘necessário’ subjaz a convenção e tudo se 

conforma a partir do contingente. 

 

7.3. O princípio de racionalidade como redutor da contingência. 

 

Há um pressuposto de que as ciências se unif icariam graças a um 

princípio de racionalidade comparti lhado por todas. O encaminhamento, 

presente no início deste trabalho, e apresentado em sua versão 

popperiana de que os diferentes ramos do saber humano operam por 

resolução de problemas deflui dessa crença muito comparti lhada. 

Essa posição foi defendida por Popper493 em um artigo bastante 

discutido e publicado pela primeira vez em 1967 que sustenta ser o 

princípio de racionalidade o meio pelo qual as ciências sociais seriam 

capazes de reproduzir o modelo epistemológico geral de explicação 

científ ica, segundo sua concepção dedutivo-nomológica que impõe duas 

                                                                                                                                                     

onda no vácuo da radiação correspondente a trans ição entre os  níveis 2p1 0  e 2d5  do 
átomo de cr iptônio 86.  A veloc idade da luz no vácuo c  é uma constante f ís ica medida 
há muito tempo de forma di reta, mediante var iados exper imentos. Medindo a 
f reqüênc ia f  e  o comprimento de onda ë de radiação de a lta f reqüênc ia e ut i l izando a 
re lação c=ëf  é determinada a velocidade da luz  c  de forma indireta. O valor obt ido em 
1972,  medindo a f reqüênc ia e o compr imento de onda de uma radiação inf ravermelha,  
foi  c = 299 792 458 m/s com um erro de ±1,2 m/s. A XVI I  Conferênc ia Geral de Pesos 
e Medidas de 20 de Outubro de 1983,  abol iu a anter ior  def in ição de metro e adotou a 
seguinte: O  metro  é o comprimento da trajetór ia percorr ida no vácuo pela luz durante 
um tempo de 1/299 792 458 do segundo, a f im de e l im inar a referênc ia a uma 
par t icu lar  t ipo de onda. 

 

493 -  POPPER, Kar l .  R. The rationality principle .  In:  MILLER, David (Ed.) .  Popper 
select ions .  New Jersey:  Pr inceton Univers i ty Press, 1985. 
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condições para a cientif icidade de um argumento: 1. a correção lógica e 2. 

a qualidade epistêmica das premissas. Aceita, muito embora a enorme 

quantidade de crít icas que se a pode submeter, essa abordagem, aceita-

se, implicitamente, a racionalidade como pressuposto da mesma e no 

mencionado art igo de Popper494, a primeira condição seria atendida pela 

ação conforme à situação analisada e a segunda pela falibil idade, isto é, 

testabil idade negativa das proposições decorrentes da situação analisada. 

A regularidade decorrente da observação pode ser explicada em 

termos nomológico-dedutivos segundo o princípio de racionalidade que, 

destarte, acaba por funcionar como um super-princípio nessa forma de 

explicar, ou ainda melhor, um princípio unif icador do método das ciências 

sociais. O texto de Hegenberg495 esclarece: 

 

O homem nasce em uma ‘c ircunstânc ia’ – o pr imar iamente dado –  
e a transforma em um ‘mundo’,  um local em que pode v iver.  Seu 
ajus te com o contorno é de ordem inte lec tual e se efetua de 
vár ias  maneiras,  com auxí l io  da f i losof ia,  da re l ig ião, da c iênc ia e 
da arte. A c iênc ia, em especia l,  mui to contr ibu i para que esse 
ajus te possa real izar-se. Invest igando, ou seja, observando,  
percebendo, medindo,  o homem chega a certas general izações 
que lhe são indispensáveis para expl icar,  predizer e retrodizer os  
fenômenos que perdem, ass im, o caráter  ‘caót ico ’ de que se 
revestem, a um pr imeiro exame, para se verem ‘ in tegrados ’ em 
sistemas cr iados prec isamente com o objet ivo de permit ir  aquele 
ajus te in telec tual com o meio. 
 

Para efeito de reduzir a complexidade das circunstâncias (ou, mais 

precisamente, das situações) excluem-se os aspectos de pouca 

interferência na formação do modelo de realidade a adotar. As normas 

jurídicas são um exemplo claro de que a redução da complexidade social 

por via negativa (condutas interditas) repousa sobre um princípio de 

racionalidade típico da era burguesa. Com isso se poderia af irmar que, 

                                                 

494 -  op. c i t .  p .  144-146. 

495 -  HEGENBERG, Leonidas. Definições – termos teóricos e signif icado. São Paulo:  
Cul tr ix /Edusp,  1974,  p. 15. 
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metodologicamente, seria possível pensar na unif icação das ciências 

(sociais, pelo menos), embora jamais de objeto. Os problemas 

enfrentados são diversos, mas a abordagem radicaria num princípio de 

racionalidade resultante de algo como as três regras de Popper: o 

problema; tentat ivas de soluções; a eliminação  das pseudo-soluções. 

Disso ressalta um fato incontroverso: as leis ‘da natureza’ são le is 

humanas sobre a natureza e compõem, em geral, a identif icação de 

regularidades de interesse para a Humanidade. Assim, se o princípio de 

racionalidade é pressuposto para as lógicas indutiva e dedutiva, em todos 

os casos será de algum modo refutado, deixando, desde logo, de ter o 

status de uma lei.  Tendo em vista as ambigüidades característ icas das 

refutações496 poder-se-ia af irmar que não importa o problema da 

veracidade para se aceitar esse princípio, mas, acredita-se que é 

inafastável por permitir uma certa sensatez para as discussões teóricas. 

Afastado ou negado, como alguns, ditos pós-modernistas, o tentaram, a 

pesquisa será afetada e não se poderá manter a crença em conjecturas 

enquanto se mantiverem aplicáveis, vez que a irracionalidade se faria 

onipresente. 

De toda sorte, o princípio de racionalidade pode ser encarado como 

um preceito não testável, apenas compõe a estrutura rígida das crenças 

mais fundamentais, mas não possui qualquer força explicativa. Essa 

objeção repousa sobre o fato de que a maior parte das explicações de 

esti lo dedutivo presente nas ciências sociais têm premissas mais 

específ icas, que o princípio de racionalidade, e, ademais, esse últ imo 

facil itaria a general ização de escolhas variantes dada a situação. 

Caso se veja o princípio de racionalidade como metafísico (como o 

fariam os neopositivistas) – este seria muito pouco confiável para a 

edif icação de explicações de cunho científ ico; por outra parte, se visto 

                                                 

496 -  Em Fi losof ia conhec ido como ‘problema de Duhem’. 
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como nomológico seria anêmico para suportar derivações mais 

específ icas nos diferentes modelos da economia, da sociologia e, por 

exemplo, da história. Seria, assim, um princípio unif icador muito fraco, 

pouco capaz de entretecer métodos confiáveis. Para que servir ia, então? 

Principalmente para uma primeira redução da complexidade servindo, 

mais que tudo, para traçar um recorte epistêmico que possa ser explicado 

no âmbito da teoria escolhida. 

A origem histórica do emprego desse referencial parece situar-se em 

Pareto, que o entrevia no que chamou de ‘ação lógica’, a mesma ‘ação 

racional instrumental’ ou ‘ação racional com vistas a f ins’ de Weber, no 

seu modo objetivo de compreender a racionalidade instrumental . Em 

Pareto não se cogitava da racionalidade subjet iva de informações parciais 

desigualmente comparti lhada pelos agentes econômicos, levando-o a 

considerar a presença de ‘ações não lógicas’ e, mesmo, ‘ações i lógicas’  

de tais agentes, levando à questão dos resíduos para justif icar os 

comportamentos e escolhas ‘ irracionais’ em função de diferentes 

uti l idades. Mas, principalmente, para permitir a separação epistêmica 

entre os objetos da sociologia e aqueles da economia (que, tão-só, 

cuidaria das ações racionais instrumentais). 

A busca de ot imização, sempre presente no raciocínio de t ipo 

econômico, isto é o uso de relações minimax para efeito de selecionar 

ações são, ainda, métodos de redução de complexidade ou, mais 

precisamente, de diminuir a contingência. Ao afastar as escolhas (ações) 

tendentes a aumentar o prejuízo numa dada situação, o que se faz é 

reduzir a l iberdade do ator e aumentar a previsibi l idade possível para o 

teórico. 

As escolhas, dadas a f inalidades do jogo (que podem ser 

irracionais) se reduzem das contingências compossíveis para as 

conducentes ao êxito.  A compossibil idade já representa uma redução do 

universo de possibi l idades dada a situação que, por sua vez, já atua como 

elemento redutor dadas as contingências. Uma abordagem acionalista a la 
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Touraine497 reduzirá ainda mais as variáveis a considerar na análise 

sociológica ao definir,  de modo muito mais restrit ivo que o princípio da 

racionalidade, o objeto das ciências sociais como sendo aquele do estudo 

das relações sociais, ou seja, o sentido de uma conduta determina-se 

pela natureza das relações sociais em que se situa o ator. 

Nesse momento se percebe, de modo definido, que a liberdade só é 

possível dada a contingência, vez que a possibil idade de escolha, no 

âmbito das relações sociais, só é possível se não houver necessidade. 

 

7.4. Contingência, subjetivação e liberdade. 

 

Dado que o fado, se existente, deveria reduzir a ação de todos à 

negação do l ivre arbítr io e impossibil itaria o Direito, vez que os atos 

praticados seriam conformes a disposições superiores ou, pelo menos 

inevitáveis – deve-se supor que a contingência reina no âmbito do social e 

da natureza.  O inevitável natural corresponde, tão-só, à expectat iva forte 

de que regularidade observada se cumpra. 

A partir de a orientação de Touraine e de Marx, mas em sentido algo 

diverso, supor-se-á que os atos humanos se dão em sociedade que, a 

partir de seus modos de produção, estrutura relações sociais redutoras de 

contingência a part ir da interveniência de organizações, instituições, uma 

constituição e relações de classe.   

Uma organização é um conjunto de meios necessários para a ação. 

Uma inst ituição são campos de decisões circunscritos mais a atividade 

das forças de pressão. A constituição é a lei fundante e especif icadora da 

dominação de dada classe f ixando limites ao jogo das inst ituições 

polít icas e, enf im, as relações de classe, gestadas entre os projetos da 

cultura e as possibi l idades da civil idade, def inem uma redução das 

                                                 

497 -  Em part icu lar ,  TOURAINE, Ala in. Sociologie de l ’action.  Par is  :  du Seui l ,  1965. 
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compossibil idades de ação dos diferentes atores em situação. E, acresça-

se, essas compossibil idades são diversas pela diferença das condições de 

partida de cada um desses atores. 

Implicam-se nesse raciocínio, pelo menos, dois problemas 

principais: a equidade e a orientação da ação dada a situação498. 

Reservando o primeiro deles para novo item, quanto ao segundo cabe 

observar que os teóricos sempre submetem a orientação para a  ação à 

otimização. Otimizar, lato sensu , equivale a buscar a melhor ação 

estratégica tendo em vista os f ins. Uma ação só será estratégica se 

abrigar racionalidade, o que se não exige dos f ins. 

Buscando um suporte técnico favorecedor dessa ações, foram 

escolhidos diferentes referencias: estatíst icos como a probabilidade 

subjetiva499 de Savage/Ramsey; a atitude de risco; bem assim, a ut i l idade 

esperada de Von Neumann e Morgenstern baseadas na função de 

util idade da pesquisa operacional; ou a concepção de Simon da 

racionalidade l imitada, todas, entretanto, exagerando as posturas 

cotidianas dos sujeitos em suas escolhas. 

Argumentar-se-á que, visando a instituição de um mundo mais 

equânime, vez que a just iça corresponde a um ponto de equil íbrio 

decisional, as decisões tomadas em contextos sociais deveriam levar a 

                                                 

498 -  Lembrando a caracterís t ica de local idade da s ituação,  necess ita-se ponderar que,  
se essa ú lt ima for  entendida, tão só, como espaço geográf ico,  a inda ass im, deve-se 
lembrar que esse é o resul tado concreto da apropr iação, mediante um processo 
h istór ico de transformação da natureza em espaço socia l const i tu indo-se no topos de 
reprodução das re lações soc ia is  de produção.  Com isso, mesmo na sua acepção mais  
lata,  a s i tuação comporta pressupostos inafastáveis em sua percepção. 

499 -  Bas icamente, a teor ia de Savage par te de um conjunto de es tados pr imit ivos que 
denotam os e lementos que or ientam o tomador  de decisões dados por:  S é o conjunto 
de estados da natureza (es tados do mundo) ; A é uma álgebra de sub-conjuntos de S;  
denotando uma famíl ia de eventos; X é o conjunto de possíveis conseqüênc ias futuras  
para o tomador de decisões. Um ato, nessa acepção  é uma apl icação f  :  S →X que 
espec if ica para cada cont ingênc ia s  ε  S, uma conseqüência f  (s )  em X.  Ou seja, o 
tomador de dec isões deve real izar uma escolha ignorando qual evento natura l  
ocorrerá,  sabe apenas a conseqüênc ia espec if icada por cada ato em cada 
cont ingênc ia. 



410 

 

ações conducentes a maior equidade, por motivos da adoção do princípio 

da racionalidade: escolhas que sobrelevem excessivamente a vantagem 

individual levam, no longo prazo, a crises sistêmicas, como a atualmente 

observada no capitalismo f inanceiro, ou avançado. 

  

7.5. Equidade e responsabilidade. 

 

A pesquisa na área de economia normativa dos últ imos trinta anos, 

a partir da obra seminal de John Rawls500, conduziu à af irmação da 

existência de uma justiça distribut iva e, implicitamente, à equidade para 

referenciar a distribuição e implicitamente, ao problema da 

responsabil idade501 para efeito do controle dessa distribuição, remetendo 

ao epicentro da organização da sociedade e do direito burguês: como uma 

sociedade justa pode equalizar as condições de seus cidadãos? Como 

estabelecer as melhores condições para proporcionar bem estar? 

A resposta de Rawls presente em seu A Theory of Justice, citado 

há pouco, implicava um problema de distr ibuição, seus seguidores 

Amartya Sen502 e John Roemer503  aprofundaram suas idéias a part ir da 

                                                 

500 -  RAW LS, John. A Theory of  Just ice .  Cambr idge:  Belknap, 1971.  
501 -  A noção de responsabi l idade,  bem como aquela de equidade, foram extensa e 
intensamente d iscut idas na obra de seus sucessores como, por exemplo, em: 
SCANLON, T. M. Rawls’ Theory of Just ice .  In:  DANIELS, Norman (Ed.)  Reading 
Rawls.  Stanford: Stanford, 1989, p.  169-205; ARNESON, Richard J .  Equality and 
equal  opportunity for welfare ,  in  Philosophical Studies  56,  1989,  p. 77-93;  ______.  
Liberalism, distr ibut ive subject ivism, and equal opportunity for welfare ,  in 
Philosophy and Publ ic Affairs  19,  1990, p.159-194; ______.  Luck egal itar ianism 
and prioritarianism ,  in Ethics ,  110: 339-49, 2000; AUDARD, Cathér ine. La 
cohérence de la théorie de la just ice.  In:  AUDARD, Cathér ine (Coord.) .  John Rawls: 
poli t ique et métaphysique.  Par is:  PUF, 2004, p. 15-38; SEN, Amart ia K. Equality of  
What?  in MCMURRIN, S. (ed.) ,  Tanner lectures on human values.  vol .  1 ,  Univers i ty 
of  Utah Press, 1980,  p.  195-220;  ______.   Welfare,  f reedom and social  choice: a 
Reply .  In Recherches Economiques de Louvain .  56,  451-485,  1990. 
502 -  SEN, Amartya K.  Commodities and Capabi l it ies.  Amsterdam: North-Hol land,  
1985; ______.  On Ethics and Economics.  Oxford: Basi l  B lackwel l ,  1987; ______.   
Inequal ity Reexamined .  Clarendon Press, 1992; ______. A idéia de Justiça.  Trad.  
Denise Bottmann e Ricardo Doninel l i  Mendes, São Paulo: Companhia das Letras , 
2011;SEN, Amartya K. & W ILLIANS, B.  (Eds.)  Util itar ism and Beyond.  Cambridge, 
Massachusetts :  Cambr idge,  1982.   
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intensa crít ica deflagrada por seu posicionamento e deram como 

fundamento para suas próprias teorias, nascidas desse solo comum, o 

primeiro tendo como mecanismo de calibração da distr ibuição equitat iva a 

capacidade dos sujeitos (capabil ity approach) e o segundo, 

aparentemente apoiado nos referenciais do primeiro, de acordo com um 

princípio de igualdade de oportunidades (Equality of Opportunity 

Principle), sendo certo que a concepção de responsabilidade de ambos 

têm profunda semelhança. 

Há, de fato, dois critérios principais que permitem categorizar as 

teorias da justiça: o método da compensação e o corte de justiça 504. A 

leitura de Sen conduzir ia a uma retomada de Rawls e não produzir ia uma 

teoria da igualdade de oportunidades, mas segundo seu artigo de 1985 a 

uma teoria da igualdade de recursos, ou a part ir daquele de 1996, a uma 

teoria da igualdade de recursos de partida. 

Do ponto de vista de Rawls, bem estar e ut i l i tarismo implicam a 

questão da responsabil idade. Considera a posição dos sujeitos na 

sociedade como alheia a suas responsabilidades, vez que se essas 

dependerem do esforço de cada um, os mais talentosos são, em geral,  os 

mais capazes de esforço extraordinário. As habilidades naturais são 

distribuídas aleatoriamente aos seres humanos. Em suas palavras505: 

                                                                                                                                                     

503 -  ROEMER, J.  E.  Theories of  Distr ibutive Justice .  Harvard, 1996; ______.  
Equality of  Opportunity.  Harvard,  1998; ______. Equality of Talent ,  in  Economics 
and Phi losophy 1, 1985, p. 151-181; ______.  Egal itar ianism, responsibi l ity and 
informat ion .  in  Economics and Phi losophy 3. 1987, p. 215-244;  ______.   A 
Pragmatic Theory of Responsibil i ty for the Egalitarian Planner ,  in Philosophy and 
Public Affairs 22, 1993,p. 146-166; ______.   Equality of opportunity: A progress 
report ,  in  Social  Choice and Welfare 19,  2002, p. 455-471. 

504 -  Essenc ia lmente, o corte de just iça ( jus t ice cut)  corresponde a d iscr im inar as  
componentes s ituac ionais pelas quais o suje ito é responsável e pelas quais não é. Já  
o método de compensação ex ige a escolha entre igualdade de recursos, igualdade das 
condições de par t ida, igualdade de opor tunidades etc.  Esse é o ponto de part ida para  
a construção do conceito de responsabi l idade. 

505 -  RAW LS, John. A Theory of Just ice .   Cambr idge: Belknap, 1971, p. 274. Em 
tradução l ivre: “nenhum dos preceitos da just iça a lmeja v ir tude grat i f icante. O prêmio 

ganho pelos escassos ta lentos natura is,  por exemplo, servem para cobr ir  custos de  
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none of  the precepts  of  just ice a ims at rewarding v ir tue. The 
premiums earned by scarce natura l ta lents ,  for  example, are to 
cover the costs of  t ra in ing and to encourage the ef for ts of  
learn ing, as wel l  as to d irect abi l i t y to where i t  best fur thers the 
common interest .  The d istr ibut ive shares that resul t  do not  
correlate with moral  worth,  s ince the in i t ia l  endowment of  natura l  
assets and the cont ingenc ies of  thei r  growth and nur ture in ear ly 
l i fe are arb itrary f rom a moral  point  of  v iew.  

 

Por outro lado, assim que os bens primários são distr ibuídos 

passam, os sujeitos, a ter total responsabil idade por suas escolhas e pela 

busca de seus f ins e, principalmente, pela adequação de seus f ins a seus 

meios. Naturalmente essa posição recebeu crít icas e a mais freqüente 

referiu o fato de que Rawls desconsiderou talentos e falhas individuais 

para efeito da distr ibuição dos bens primários.   

Sen desenvolveu sua abordagem da capacidade506 para remediar 

essa questão e abarcar a diversidade humana no modelo. Outras crít icas 

apontam  para o fato de que o esforço individual é anulado como fator de 

recompensa  sistêmica conduzindo a um paradoxo, visto que o princípio 

da diferença assume que os cidadãos jamais são responsáveis por seus 

atos para efeito da distr ibuição dos bens primários, por outro lado, são 

plenamente responsáveis por suas escolhas (preferências), bem assim, 

pela adequação de seus f ins, dados seus meios507. 

                                                                                                                                                     

t re inamento e encorajar  os esforços de aprendizagem, bem como para d ir ig ir  a 

habi l idade aonde melhor se promove o interesse comum. As ações d istr ibut ivas 

resul tantes não se corre lac ionam com valor moral,  vez que a d istr ibu ição in ic ia l de 

recursos natura is e as cont ingênc ias  para seu crescimento e sustento no iníc io da 

v ida são arb itrár ias do ponto de v ista moral.”  

 

506 -  SEN, Amartya K.  Commodities and Capabi l it ies.  Amsterdam: North-Hol land,  
1985,  em par t icu lar ,  Parte I . 

507 -  A respei to,  veja-se:  COHEN, Gerald Al lan. On the currency of  egalitarian 
justice ,  Ethics 99, n. 4,  Chicago: Chicago, 1989, p. 906-944, p. 915; ______.   
Equality of what? On welfare, goods and capabi l it ies ,  in Recherches Économiques 
de Louvain  56, 1990,  p.  357-382,  p. 360 e GUILLARME, Ber trand, Rawls et  l ’égalité 
démocratique .  Par is :  P. U.  F.,  1999, p.  132. 
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A correlação entre determinismo e responsabil idade afeta 

profundamente a visada teórica rawlsiana ( justice as fairness) e indica a 

relevância de cuidadosa revisão508 desses conceitos para efeito de se 

construir uma teoria da just iça. Em sua revisão teórica, Rawls509 assume 

as seguintes contingências: 

Just ice as fa irness focuses on inequal i t ies in c i t izens l i fe-
prospects -  the ir  prospects over a complete l i fe (as spec if ied by 
an appropr iate index of  pr imary goods) -  as these prospects are 
af fected by three k inds of  cont ingencies : 
 
(a)  their  soc ia l c lass of  or igin:  the c lass  in to which they are born 
and develop before the age of  reason; 
(b)  their  nat ive endowments (as opposed to their  real ized 
endowments);  and their   oppor tuni t ies  to develop these 
endowments as  af fected by their  soc ial  c lass of  or ig in;  
(c)  their  good or i l l  for tune, or  good or bad luck , over the course 
of  l i fe (how they are af fected by i l lness and accident ;  and, say, by 
per iods of  involuntary unemployment and regional economic  
dec l ine).   

 

Como se pode notar, as circunstâncias de uma sociedade 

organizada são incorporadas à teoria e possibi l itam a estruturação de 

outras questões de economia normativa. Primeiramente, desfaz-se a idéia 

de um igualitarismo radical e se visa um que beneficie o mais infortunado; 

                                                 

508 -  Entre as mui tas  cr í t icas indicam-se:  RAMOS, Cesar Augusto. A crít ica 
comunitarista de Walzer à teoria da just iça de John Rawls.  In :  FELIPE, Sônia.  
(Org.) .  Just iça como Eqüidade.  Flor ianópol is :  Insular ,  1998,  p. 231-243 e RICOEUR, 
Paul .  On John Rawls’ A Theory of Just ice: is a pure procedural theory of just ice 
possible?  in International Social Science Journal  42 (1990) :  p.  553-564, como 
re levantes para o ponto de v ista aqui  esposado. 

509 RAW LS, John. Justice as fairness.  Cambr idge (Massachusetts) /  London: Belknap, 
2001, p. 55. Em tradução l ivre: A Just iça como equidade se concentra sobre as  
des igualdades na v ida dos c idadãos, suas perspect ivas sobre uma vida plena 
(conforme as poss ib i l idades de um índex apropr iado de bens pr imár ios),  vez que 
essas perspect ivas  são afetadas por três t ipos de cont ingênc ias: (a)  sua c lasse soc ia l  
de or igem: a c lasse em que nasce e se desenvolve antes  da idade da razão; (b)  seus 
dotes de nascença (em opos ição a seus dotes real izados) e suas oportunidades para 
desenvolver esses dons segundo a afetação de sua c lasse de or igem; (c)  sua boa ou 
má for tuna, ou boa ou má sorte,  ao longo da v ida (  como são afetados por doença ou 
ac identes e, d igamos,  por per íodos de desemprego involuntár io e dec l ín io econômico 
regional) .  
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segundo, mantém-se a possibi l idade de sua opção por uma boa vida e sua 

autonomia e, terceiro, opta-se por um igualitarismo selet ivo. 

Naturalmente, todas essas posturas têm como referência a sociedade 

americana, muito embora o autor510 argumente que:  

In  jus t ice as fai rness,  as we shal l  see in the next sect ion, th is  
more fundamental idea is  that of  soc iety as a system of  fair  soc ia l  
cooperat ion between f ree and equal persons. The concern of  th is  
sect ion is  how we might f ind a publ ic  bas is of  pol i t ica l agreement.  
The point is  that a concept ion of  just ice wi l l  on ly be able to  
achieve th is aim i f  i t  provides a reasonable way of  shaping into 
one coherent view the deeper bases of  agreement embedded in 
the publ ic  pol i t ica l  cu lture of  a const i tut ional regime and 
acceptable to i ts  most  f i rm ly held cons idered convict ions. 

                                                 

510 RAW LS, John  Justice as Fairness: Polit ical not Metaphysical ,  in Philosophy and 
Public Affairs ,  Vol .  14, No. 3. (Summer, 1985),  p.  223-251. Em tradução l ivre: Em 
Just ice as Fairness ,  como se verá na próx ima seção,  sua idéia mais fundamental é a 
de que a soc iedade seja um sis tema de cooperação socia l justa entre pessoas l ivres e  
iguais.  Esta seção se preocupa com a busca de uma base públ ica de acordo polí t ico .  
Uma concepção de just iça só será capaz de at ingir  ta l  objet ivo se apresentar uma 
forma razoável de es truturar  em uma visão coerente as  bases mais profundas de 
acordo incorporadas na cultura polí t ica públ ica de um regime const i tuc ional e  
acei tável para as mais bem enraizadas convicções. Suponha, agora, que a jus t iça 
como equidade tenha a lcançado seu objet ivo e uma publ icamente aceitável  concepção 
pol í t ica de just iça fo i  encontrada.  Então, essa concepção provê um ponto de v ista 
publ icamente reconhecido a part ir  do qual,  antes de qualquer outro, todos os c idadãos 
podem examinar se suas inst i tu ições pol í t icas e soc ia is são justas. Isso lhes é 
facultado pela assunção de ta is razões vál idas e suf ic ientes  def luentes da própr ia 
concepção. As pr inc ipais ins t i tu ições da sociedade  e o modo pelo qual se 
concatenam em um esquema de cooperação soc ial podem ser examinados segundo 
essa mesma base pelos c idadãos, de qualquer  pos ição soc ia l ou de interesses mais  
par t icu lares.  Deve-se observar que, sob esta aspecção,  a jus t i f icação não é t ida por  
argumento vál ido construído  a part ir  de uma l is ta de premissas, mesmo que essas 
premissas sejam verdadeiras. Antes, a jus t i f icação se dest ina a quem dissente de nós 
e por isso prec isa las t rear-se em algum consenso, is to é, em premissas reconhecidas,  
publ icamente, por nós e pelos outros como verdadeiras , a f im de estabelecer um 
acordo cogente sobre as questões fundamentais da jus t iça pol í t ica.  Nem é preciso 
d izer  que esse acordo deve ser estabelec ido, sem coação, e formado por c idadãos 
segundo procedimentos cons istentes com suas v isões de pessoas l ivres e iguais.  
Dessarte, o objet ivo de jus t iça como equidade segundo uma concepção polí t ica é  
prát ica e não metaf ís ica ou epistemológica.  Is to é, apresenta-se não como uma 
concepção de jus t iça que é verdadeira, mas base de um acordo consc iente e 
intenc ionado acordo pol í t ico entre os c idadãos v istos como pessoas l ivres e iguais.  
Tal acordo quando seguramente fundado em at i tudes pol í t icas  e socia is públ icas 
garante os bens de todas pessoas e associações em um regime democrát ico jus to. ”  
(p.  229-230) 
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Now suppose jus t ice as fa irness were to achieve i ts  a im and a 
publ ic ly acceptable pol i t ica l concept ion of  just ice is  found. Then 
th is concept ion provides a publ ic ly recognized point of  view f rom 
which a l l  c i t izens can examine before one another whether or  not  
their  pol i t ica l and soc ial inst i tu t ions are jus t.  I t  enables them to 
do th is by c it ing what  are recognized among them as val id and 
suf f ic ient reasons s ingled out by that  concept ion i tse lf .  Soc iety's  
main inst i tu t ions and how they f i t  together into one scheme of  
soc ia l  cooperat ion can be examined on the same bas is  by each 
c it izen, whatever that  c i t izen 's soc ia l posi t ion or more par t icu lar  
interes ts.  I t  should be observed that,  on th is v iew, jus t i f icat ion is  
not regarded s imply as val id argument f rom l is ted premises, even 
should these premises be true. Rather,  jus t i f icat ion is  addressed 
to others  who d isagree wi th us, and therefore i t  must a lways 
proceed f rom some consensus, that is ,  f rom premises that we and 
others publ ic ly recognize as t rue;  or  better ,  publ ic ly recognize as  
acceptable to us for  the purpose of  establ ish ing a worth ing  
agreement on the fundamental quest ions of  pol i t ica l just ice. I t  
goes wi thout saying that this  agreement must be formed and 
uncoerced, and reached by c i t izens in ways cons istent wi th their  
being v iewed as f ree and equal  persons. 

 Thus, the a im of  just ice as fa irness as a pol i t ica l  
concept ion is  prac t ica l,  and not  metaphysical or  epistemological.  
That is ,  i t  presents i tse lf  not as a concept ion of  jus t ice that is  
t rue, but one that can serve as a bas is of  informed and wi l l ing 
pol i t ica l agreement between c i t izens viewed as f ree and equal  
persons. This agreement when securely founded in publ ic  pol i t ical  
and soc ia l at t i tudes susta ins the goods of  a l l  persons and 
assoc iat ions wi thin a just  democrat ic  regime. 

numa clara busca de general izar seu paradigma.  

 

A obra de Rawls lastreia as de Sen que util iza o conceito de 

liberdade como fundamento daquele de justiça e, também a de Roemer,  

que inf luenciado pela obra de Dworkin, buscará esse fulcro na 

responsabil idade. Essa últ ima posição tem recebido as mais variadas 

crít icas, entre as quais a de que a introdução da responsabil idade 

individual reduzir ia o grau de igualdade. Fleurbaey511 resume: 

                                                 

511 -  FLEURBAEY, Marc .  Equality and responsibil ity.  in European Economic Review  

39, 1995,  p. 683-689:  “os economistas compreenderam, há mui to, que, a menos que 
se aceite perder mui to da ef ic iênc ia, a igualdade não pode ser es tabelecida porque os 
agentes têm alguma inf luênc ia sobre seus própr ios resultados. Mas, os f i lósofos  
pol í t icos af irmam que a igualdade não é desejável  ,  em pr imeiro lugar ,  exatamente 
pela mesma razão, A igualdade remover ia muito da expressão de agênc ia de agentes 
l ivres , e/ou reduzir ia ,  indevidamente, a carga das conseqüências de suas escolhas.  
Em resumo, igualdade p lena negar ia a responsabi l idade.“ ,  p.683. 
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… economists have long s ince unders tood that,  unless one is  
wi l l ing to accept b ig ef f ic iency losses,  equal i t y cannot be 
achieved because the agents have some inf luence over their  own 
outcomes.  
But pol i t ica l phi losophers argue that equal i t y is  not des irable in  
the f irs t  place, for  exact ly the same reason. Equal i t y would 
remove most  of  the express ion of  agency by f ree agents; and/or i t  
would unduly rel ieve them f rom the burden of  the consequences 
of  their  choices.  In br ief ,  fu l l  equal i t y would deny respons ib i l i t y.   

 

O igualitarismo seletivo de Rawls conduz, também, à ext irpação da 

responsabil idade. Mas, esta, costuma ser def inida a partir de três fatores 

capazes de inf luenciar os resultados dos indivíduos: os recursos de um 

indivíduo  que as instituições sociais e o  governo podem controlar 

diretamente; a responsabil idade ou l ivre arbítr io e, enf im, os talentos e 

deficiências desse mesmo indivíduo.  

Conjugando essas três variáveis, as teorias l iberais da just iça 

tentam desenvolver uma concepção satisfatória de igualdade conducente 

à just iça como equidade. As teorias de Rawls e Dworkin preocupam-se 

com as preferências individuais a f im de definir responsabilidade e 

aquelas de Sen e Roemer combinam determinismo e responsabil idade 

com o f ito de enfatizar que os indivíduos nem sempre podem ser 

responsabil izados por suas preferências ou objet ivos.  

Se isso vale para o ‘corte’, para o método da compensação a 

diferença se mantém: a igualdade de recursos é sustentada por Rawls e 

Dworkin e os dois outros teóricos pensam na igualdade de oportunidades. 

É fácil ver que aqui se trata de questão central para qualquer teoria da 

just iça, vez que a responsabil idade pessoal necessita ser considerada à 

luz de seu condicionamento social. 

Numa análise interessante, mas ao mesmo tempo limitada, Roemer 

intentou separar o condicionamento social de a responsabil idade pessoal,  

argumentando que os erros são inevitáveis e podem levar a equívocos 

numa atribuição de ‘t ipos’ e ma detecção de responsabil idades pessoais. 

Além disso, desconsidera se a situação em que se dão os atos do 

indivíduo (e incluso sua formação) é cooperat iva, competit iva – 
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assumindo-a neutra, além de não se referir aos t ipos de incentivo mais 

apropriados para a formação de sua identidade.  

Ademais, em todas as teorias sob análise, não se leva em conta que 

a responsabil idade se dá em relação e, por isso mesmo, pode-se ser 

responsável quanto a si mesmo e irresponsável quanto ao Outro, ou, 

inversamente. A rigor, como se vê, essa visão contábil da 

responsabil idade é pouco precisa e pode levar a grandes equívocos na 

distribuição de just iça. Prefere-se pensar que a responsabil idade, dada a 

natureza contingente dos cenários em que circulam os sujeitos seja 

decorrência da aplicação do poder disponível para o ator em sua 

circunstância ao tomar suas decisões, bem como a reação social diante 

de suas atitudes proporcionando-lhe resultados como cuidados de saúde, 

padrão de vida, educação, enf im: prêmios civi l izatórios. 

O conceito aqui adotado apresenta, como qualquer outro, seus 

problemas. Não estabelece, esse conceito, uma clara definição dos 

âmbitos público e privado para efeito dos resultados obtidos, vez que 

alguns deles dependem da ação de inst ituições sociais em resposta às 

ações do sujeito. Assevera-se, no entanto, que as instituições fazem o 

que podem, não o que delas se espera. Isso signif ica: os atos do sujeito 

serão tendentes a obter o resultado esperado e a inst ituição responderá 

conforme lhe for possível, gerando sua própria parcela de 

responsabil idade pelos eventos. Pondera-se, ainda, que além do valor 

instrumental das escolhas há, ainda, seu signif icado intrínseco. 

Além disso, uma solidariedade social bem desenvolvida poderá 

ajudar na ef iciência e dignidade pessoais. 

 

7.6. Graus de responsabilidade. 
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 Um dos principais próceres do neoliberal ismo, Ludwig von Mises512,  

referindo-se à desigualdade assim se expressa: 

 
A des igualdade de renda e de r iqueza é uma caracterís t ica  
inerente à economia de mercado.  Sua el im inação a destruir ia  
completamente.  
O que as pessoas que propõem a igualdade têm em mira é 
sempre um aumento de seu própr io poder de consumir .  Ao apoiar  
o pr incíp io da igualdade como um postu lado polí t ico, n inguém 
pensa em repar t i r  sua renda com os que têm menos. Quando os 
assalar iados amer icanos fa lam em igualdade estão querendo 
d izer que os div idendos dos acionistas dever iam ser d is tr ibuídos 
entre e les. Não estão propondo uma redução de sua própr ia 
renda em benef íc io dos 95% da população da Terra cuja renda é 
menor que a sua. 
 

 

Essa visão que faz da desigualdade de distribuição dos prêmios 

civil izacionais o próprio motor da sociedade que, por sua vez, se 

lastrearia no egoísmo – faz do homem uma caricatura de si mesmo. Sem 

dúvida, o poupador, aquele que decide adiar seu consumo a f im de 

alcançar novos patamares de capacidade aquisit iva – acaba por colaborar 

com a formação do capital, em larga parte dispendido pelo Governo em 

gastos e despesas correntes. Mas, por outra parte, essa decisão oferece 

a oportunidade de planejar mais l ivremente seu futuro. As decisões 

tomadas levam em conta as condições existentes e os objetivos 

perseguidos e engendram conseqüências sistêmicas compatíveis. 

Põe-se, de imediato, outra questão – como determinar, para sujeitos 

em diferentes situações, seu grau de responsabil idade para suas 

conseqüências?  Em geral, argumenta-se por recurso ao esforço 

individual (o bom combate) e a escolha de seu tipo. Assim, pode-se, 

diante de uma dada dif iculdade, dispor de uma determinada forma de 

esforço: adaptar-se; orar; buscar auxíl io; fazer frente (com trabalho) aos 

novos reclamos etc. em resumo, escolher o t ipo de esforço para l idar com 
                                                 

512 -  MISES, Ludwig von. Ação Humana: um tratado de economia. 2ª . Ed.,  t rad.  
Donald Stewart  Jr . ,  R io de Janeiro:  Inst i tu to L ibera l,  1995, p.  845.  
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as dif iculdades surgidas: escolher uma estratégia, isto é, um conjunto de 

ações racionais com vistas a f ins. 

Roemer513 constrói uma resposta sugestiva: a quantidade de esforço  

l ivremente fornecida por um indivíduo seria um quantil dos niveis de 

distribuição de esforço e esse quantil corresponde à proporção de 

indivíduos de mesmo tipo  para os quais a quantidade de esforço é igual 

ou inferior à sua. Tal proporção ref let iria o nível de esforço do indivíduo e 

permitir ia a comparação com aquele dos demais. 

Em outra obra514 aperfeiçoa essa posição:   

… the quant i le of  the ef for t  d is tr ibut ion of  one’s type 
provides a meaningfu l in ter type compar ison of  the degree of  
ef for t  expended in the sense that the level of  ef for t  does not.   

 

Uma polít ica que pretenda equalizar as oportunidades deveria, 

então, considerar o grau e não a quantidade de esforço despendido, para 

efeito de recompensar o sujeito. É fácil ver que essa postura é 

insatisfatória vez que as diferenças das distr ibuições dos níveis de 

esforço são atribuídas às circunstâncias e não às escolhas dos indivíduos 

– afastando a responsabil idade. Roemer515 busca estabelecer uma polít ica 

pela qual as recompensas civi l izatórias serão distr ibuídas igualmente para 

os que desempenharem o mesmo grau de esforço. O nível de desempenho 

individual depende de seu tipo e seu livre arbítrio que é determinado por 

seu grau de esforço. A responsabil idade de um indivíduo, então, 

                                                 

513 -  ROEMER, J.  E.  A Pragmatic Theory of Responsibil ity for the Egal itar ian 
Planner ,  in Philosophy and Public Affairs 22, 1993, p.  146-166.  

514 -  ROEMER, J.E. Equality of Opportunity.  Harvard, 1998. 

515 -  Não se deve pensar que Roemer assuma a ident idade entre os seres humanos,  
longe d isso, a d ivers idade é re levante em seu modelo e é apresentada pela noção de 
t ipos.  A para le la teor ia de Sen, por outro lado, acolhe a d ivers idade humana mercê de 
um conjunto de funções de ut i l ização (F i)  do indivíduo i  f rente a suas c ircunstânc ias .  
As funções de ut i l ização compõem o conjunto de qual idades de i :  saúde, inserção 
soc ia l  e tc. 
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corresponde ao seu esforço despendido, em particular,  por superar sua 

fraqueza de vontade a f im de obter os f ins pretendidos.  

Quando há igual oportunidade de bem estar, qualquer desigualdade 

existente seria devida a fatores controláveis pelos indivíduos e, assim, tal 

desigualdade não seria um problema para efeito de uma igualdade 

distribut iva. As doutrinas igualitárias l iberal e radical distinguir-se-iam, em 

larga medida, pelos diferentes graus de responsabilidade atr ibuídos aos 

indivíduos na busca de seu bem estar. A liberal consideraria o nível de 

esforço para efeito de responsabil ização e a radical não veria 

responsabil idade do indivíduo pelas desigualdades. A mais l iberal pensa 

em igualdade de oportunidades: dada a igualdade dos pontos de part ida 

(a ‘start ing gate equality ’  de Dworkin) o resultado f inal está justif icado, 

desde que certas regras sejam observadas. A mais radical exige 

igualdade de bem estar e entre ambas radicam as propostas igualitárias 

dos mais diversos matizes. 

 

7.7. Juízos de valor, equidade, justiça e felicidade. 

 

As diferentes teorias sobre a justiça dist inguem-se segundo os 

juízos de valor e a apreciação do funcionamento dos sistemas sociais e 

do próprio ator nesses sistemas (numa abordagem sócio-econômica, 

biológica, etc.) e isso signif ica que as tentativas de tratar o problema da 

Justiça como independente daquela da Ética introduziram novas e mais 

dif íceis questões, vez que a distribuição também requer critérios que 

estabeleçam, no mínimo, a igualdade entre os administrados. Mesmo 

porque, as teorias éticas, em sua maioria, tendem a exigir igualdade, no 

contexto da modernidade, para garantir plausibi l idade e aceitação social. 

Mas, o que seria essa equidade? Ao responder, preparando sua 

crít ica a Rawls, Amartya Sen516 assim se manifesta: 

                                                 

516 -  SEN, Amartya.   A idéia de Just iça,  São Paulo:  Mar t ins  Fontes,  2011, p.  84. 
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O que é então a equidade? Essa idéia fundamental pode ser  
conformada de vár ias  maneiras , mas em seu centro deve estar  
uma exigênc ia de evi tar  vieses em nossas aval iações levando em 
conta os in teresses e as preocupações dos outros também e, em 
par t icu lar ,  a necess idade de evi tarmos ser inf luenciados por  
nossos respect ivos interesses pelo própr io benef íc io,  ou por  
nossas pr ior idades pessoais  ou preconceitos.  

 
Dessa forma, após entronizar a necessária santidade, em sentido 

levinasiano, para que se possa obter equidade, lança simultaneamente 

vários outros vieses e problemas oriundos dessa part icular teorização da 

just iça. Há um ponto de part ida determinante para se observar o que seria 

o equitativo.  Esse consenso originário, presente em Rawls, será uma das 

dif iculdades intransponíveis para essa abordagem, conforme vimos acima. 

A simples alegação de que517 

 
. . .  ta l  pos ição or iginal é o status quo  in ic ia l  apropr iado que 
garante que os acordos fundamentais nela a lcançados sejam 
justos. Esse fato gera o nome “ just iça como equidade” ( jus t ice as 
fairness).  É c laro, então, que quero d izer que uma concepção de 
just iça é mais razoável do que outra, ou jus t i f icável em relação a 
outra, se pessoas racionais,  na s ituação inic ia l,  escolhessem 
seus pr inc íp ios em vez dos pr incíp ios  da outra concepção para o 
papel de jus t iça. As concepções de just iça devem ser  
c lassif icadas por sua acei tabi l idade por pessoas s i tuadas desse 
modo. 

 
não é suf iciente para assegurar a racionalidade desses processos, 

mesmo porque essa posição pressupõe uma transcendentalização dos 

sujeitos em relação, o que se demonstrou, acima, não pode acontecer 

senão num quadro de um idealismo exacerbado. As diferenças de 

situação originária, não atribuíveis a escolhas dos sujeitos, a aquisição 

originária de linguagem, as diversas concepções de mundo – impedem 

que esse consenso originário seja possível. Não bastasse isso, cabe 

lembrar Forsé518:  

                                                 

517 -  Rawls,  John.  A theory of  just ice. Massachusetts :  Harvard,  1971,  p. 17.   

518 -  FORSÉ, Michel.  A ordem improvável .  Trad. Adr iano Fonseca, Porto: Rés, s.d.,  p.  
19. 
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Face a toda s ituação complexa desse t ipo, o ind iv idual ismo 
apaga sempre a d ivers idade e as  par t icu lar idades. Os indivíduos 
reais  ,  com tudo o que e les comportam de monádico,  já não 
ex istem. Só subs is tem indivíduos médios e, por tanto, nominais  a  
que se confere o atr ibuto de racional idade. A rac ional idade não é 
pois o que qual i f ica o ind ivíduo real .  Ela se apl ica a uma 
construção do soc iólogo. 

 

E, de fato, mesmo em Pareto e Weber, essa racionalidade se 

manifesta como um construto teórico: no primeiro aparece como resultado 

de um cálculo e no segundo tem em vista f ins, com freqüência, derrisórios 

ou irracionais. A escolha de f ins decorre da contingência quem permite a 

l iberdade e, por sua vez, essa faculta a decisão entre compossíveis 

conduzindo a liberdade, vez que essa, como vista ao longo da história da 

Fi losofia, deve sat isfazer o desejo e isso só se torna possível com o 

abrigo da própria insânia, posto que519: 

A phronesis  por isso é ‘mais  prec iosa até que a f i losof ia ’ ,  que e la 
permite e não a subst i tu i .  No entanto a fel ic idade cont inua a ser  
o objet ivo, que a phrones is  não consegue at ingir  e que jus t i f ica 
f i losofar.  Quem se contentar ia com o prazer sem fel ic idade? ‘É 
necessár io,  portanto’ ,  anunc ia Epicuro, ‘meditar  sobre o que 
proporc iona o prazer ,  já que, estando e le presente, temos tudo e,  
estando ele ausente, fazemos tudo para tê- lo.  (Carta a Meneceu ,  
122) .  Algo como uma ascensão aparece aqui,  onde o hedonismo 
e o eudemonismo se encontram: o prazer  é o bem pr imeiro, a 
fel ic idade é o bem soberano. ’  

 

Esse o conteúdo escamoteado nas abordagens da justiça como 

equidade: o que se objetiva com a vida em sociedade é o aumento da 

felicidade individual e colet iva. Deve o bem geral preponderar sobre o 

particular e esse é o mais basilar princípio constitucional de qualquer 

sociedade burguesa: a preponderância inegociável do interesse público. 

Mesmo na Constituição brasi leira, em que esse princípio é 

pressuposto e não posto, todos os requisitos dos atos administrat ivos 

repousam sobre seu suposto. 

                                                 

519 -  COMTE-SPONVILLE, André. Uma educação f i losófica. Trad. Eduardo Brandão,  
São Paulo:  Mar t ins  Fontes,  2001,  p. 429. 



423 

 

Seja esperando a felicidade quando não podemos querê-la e, em 

conseqüência produzi- la, seja em pleno processo de escolha, no âmbito 

da contingência, para material izá-la – sempre está o ser humano 

insatisfeito, almejando outra distribuição e outra equidade. Como já se 

disse em outro trabalho520: 

acredita-se que dada a decisão de um conflito (o que não implica a 
justiça) só haverá justiça quando as partes em litígio, diante da decisão 
apresentada, não puderem exigir, cada uma delas, mais que o obtido, segundo 
os limites da situação decidida. Esse mesmo sentimento, ou consenso, 
igualmente compartilhado pelos litigantes, significa, a rigor, que se obteve o 
limite do, razoavelmente, exigível. Esse “razoavelmente” implica, nesta 
conjectura, que a decisão foi obtida nos limites de Pareto, isto é, segundo uma 
distribuição de probabilidades que contempla os pontos de possível acordo 
entre as partes em face dos limites da situação conflitiva enfrentada. 

 

Se essa é a justiça possível para os tr ibunais, para a vida resta, nos 

lindes da liberdade, por sua vez só possível pela contingência, 

estabelecer as escolhas que conduzam aos objetivos pessoais com o 

mínimo de dano para aqueles sociais. Compart i lha-se a posição, já antiga, 

de Hayek521, quanto à equidade: em primeiro lugar, nenhum homem 

possui,  de modo conclusivo, a capacidade de determinar as 

potencial idades de outro ser humano e que, jamais, se pode delegar essa 

competência seja a quem for; ademais a aquisição de novas habil idades 

pelos membros da sociedade sempre será vista como um ganho para a 

mesma. Assim, os incentivos materiais e a pressão para ocupar postos de 

destaque na sociedade conduzem a ações que são recompensadas pela 

civil ização a que pertence o ator, vez que corresponderiam aos interesses 

gerais. Tem-se desse  modo uma felicidade objet iva que corresponde à 

posse e à fruição das benesses civi l izacionais e uma outra, subjet iva, que 

corresponde à satisfação da atmosfera semântico pragmática com sua 

própria vida. 

                                                 

520 -  PUGLIESI,  Márc io. Teoria do Direito.  2ª.  Ed.,  São Paulo: Saraiva,   2009,  p.  195. 

521 -  HAYEK, Fr iedr ich A. The const itution of l iberty ,  Chicago, The Univers i ty of  
Chicago Press, 1960,  p.  42 e 60. 
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Deve-se sublinhar, ainda, que a necessidade de se assegurar para 

os conceitos ét icos, como o de justiça, credibi l idade no segmento que se 

pretende convencer ou inf luenciar, é intrínseca a essa categoria de 

enunciados e adotar nessa acepção um ponto de vista a ser considerado 

‘justo’ signif ica adotar aquele que possa ser just if icável para a maior parte 

dos destinatários. A credibil idade não implica unanimidade, tendo em 

vista a anisotropia do tecido social, porém deve assegurar uma aceitação 

tácita, pelo menos, das posições/decisões assumidas em dada situação. 

Por outra parte, sempre é conveniente lembrar que a inovação, 

também, dependente da contingência, decorre da diversidade e, em 

conseqüência da desigualdade e, como a inovação é incentivada quando 

produz benefícios ao sistema – terminará por, no mínimo, remover alguns 

fatores l imitantes à formação de capital cultural, de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento e de f inanciamento. 

Para encerrar essa tentativa de demonstração de que o critério de 

equidade só remotamente perfaz o signif icado de just iça deve-se indicar, 

na linha seguida pelo próprio Rawls, que os diferentes resultados 

individualmente alcançados tem como fatores, entre outros, os dons de 

cada sujeito, isto é,  seus talentos e defeitos de nascimento; a inf luência 

de instituições sociais, recursos materiais, informações alcançáveis e 

disponíveis, inserção social e preferências; diferenças devidas à 

responsabil idade: cuidado, esforço pessoal, determinação etc. 

Desse modo, tendo em vista a contingência de todos esses fatores, 

apenas a liberdade de escolha entre as compossíveis situações futuras, o 

que conduz à felicidade no sentido assumido acima, pode conduzir à 

just iça. A análise da ação humana, empreendida no item a ela referente 

neste mesmo trabalho, indica a estrutura da ação virtuosa e conducente 

ao menos prejudicial cenário para uma sociedade norteada pelo êxito e 

pelas recompensas civil izatórias. 
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8. O QUE SE ENSINAR: PROPOSTAS DE RENOVAÇÃO 

CURRICULAR DOS CURSOS DE DIREITO
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8.1. A proposta de José Eduardo Faria. 

O professor t itular da Academia de São Paulo, em 1987, af irmava 

que ‘o grande desafio que temos pela frente é o de evitar que o 

adestramento técnico se dê de maneira descompromissada com o alcance 

social de sua aplicação e com a própria natureza do trabalho científ ico 522.” 

Prossegue dizendo que a: 

 “manutenção do direito, tal qual o conhecemos e tal qual o 
ensinamos, não visa, necessariamente, à prestação da just iça ou à 
conservação do bem ‘comum’, mas à consolidação das condições 
materiais das quais ele deriva – condições essas que ref letem interesses 
específ icos e que, pela própria natureza de desenvolvimento social,  
polít ico e econômico do país, estão em permanente mutação.”   

 

Com o que se pode concordar sabendo, entretanto, que o sistema 

produtivo mundial, daquela data para cá, transformou-se com o 

dilaceramento do conceito de estado nacional estanque e admitindo a 

transnacionalização da produção e do planejamento econômico. O sistema 

para se manter precisa expandir-se e com isso o modelo que propôs à 

época, como o autor sabe muito bem (haja vista seus novos livros523) não 

se pode manter. Vale, contudo, examiná-lo pela posição progressista que 

alberga. 

Estima que os currículos devam ser reorientados a f im de se 

tornarem mais orgânicos, f lexíveis e interdisciplinares e evitando, por 

força de efetiva interdiscipl inaridade, a alienação decorrente da 

especialização excessiva que tolhe a visão global e empobrece as 

perspectivas teóricas. Indica ser o ciclo de especial ização, o quinto ano 

no caso da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (ver 

Anexo X) com suas cinco áreas de concentração, insatisfatório para 

                                                 

522 -  FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Por to Alegre: SAFE, 1987,  
p.  57. A seguir  apresentar-se-á sua proposta seguindo a mesma obra,  p.  57-82.  

523 -  Basta indicar ,  para tanto: FARIA, José Eduardo.  Direito e Global ização 
Econômica ,  1ª .  Ed.,  3ª.  T iragem, São Paulo:  Malheiros,  2010.  
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especializar, visto que : “eles nem são cursos eminentemente 

prof issionalizantes, na medida em que não buscam a ‘especialização’ no 

sentido técnico do termo, nem são cursos organicamente integrados com 

as disciplinas  formativas e informativas dos anos anteriores”.524 

Refere-se à busca de f lexibi l idade por adoção, por parte de alguns 

professores, de ‘programas of iciosos’, tendo em vista a camisa de força 

representada pelo curso atual formatado segundo as inf luências do 

processo de codif icação do século XIX e de teoria social formulada 

segundo a experiência das sociedades avançadas européias. Propõe, 

então, o aperfeiçoamento do ciclo básico integrando-o com as teorias 

gerais (do direito civi l, do processo, do direito penal etc.) e pela 

organicidade de seus aspectos formativos e de excelência naqueles 

informativos, além de uma visão global da teoria do direito e da prát ica 

jurídica: 

. . .  na perspect iva de uma compreensão a largada dos fenômenos 
soc ia is e jur íd icos em seus d iferentes  níveis,  e capaz de 
propic iar  tanto um real e fecundo intercâmbio de informações e 
problemas quanto uma autênt ica convergênc ia cognosc it iva de 
caráter c ientí f ico525.  

 

Para tanto sugere uma revisão do próprio conceito de ‘ciência do 

Direito’ a f im de mostrar a inexistência de um discurso objetivo e neutro; 

questionar os jurisdicismo e vincular o direito às questões do modo de 

produção, denunciando a falácia da separação do direito e da polít ica, 

bem assim, estabelecer como fundamento da produção das normas 

jurídicas as relações sociais. Finalmente, efetivar crít ica epistemológica 

das prát icas dominantes buscando fundar um método e objeto de ‘um 

                                                 

524 -  op. c i t . ,  p.  60. 

 

 

525 -  op. c i t . ,  p.  63. 
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conhecimento  que se realizaria na procura da quebra  da unidade 

ideológico-polít ico-conceitual dos diferentes discursos do Direito como 

forma social específ ica526. ’ 

Para completar seu projeto apresenta um estudo sobre a 

implantação de discipl inas como, Metodologia do Ensino Jurídico; História 

do Direito; Metodologia da Ciência do Direito e uma maior extensão e 

intensão do curso de Sociologia Jurídica. Final izando, apresenta questões 

de método e suas soluções, inclusive com o emprego dos pós-

graduandos527 (já qualif icados) para julgamento das teses de láurea que 

propõe como requisito essencial à formatura.  

 

8.2. A proposta de Eduardo Bianca Bittar. 

Essa proposta528 de Eduardo Bittar recebeu, conforme 

expressamente declara o autor,  colaborações de Ada Pellegrini Grinover;  

Antonio Carlos Morato; Edgar Cruz Coelho; Guilherme Assis de Almeida; 

Hamilton Rangel Júnior, Marco Aurél io Paula e Maria Helena Diniz. O 

substrato desse projeto advém do curso da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, em que estudou e em que leciona o autor 

(como muitos de seus colaboradores). Comporta um núcleo comum de oito 

semestres, com dois f inais para efetivar os estudos da área de 

concentração.  Assim são dispostas as matérias e suas discipl inas: 

 

1º. semestre : Linguagem Jurídica I, Sociologia Geral e Jurídica I, Ciência 

Polít ica e Teoria do Estado I, Estudo de Problemas Brasi leiros I , 

                                                 

526 -  op. c i t . ,  p.  65. 

527 -  O que se fez (na Faculdade de Dire ito da Univers idade de São Paulo) – 
parc ia lmente -  pela adoção de pós graduandos como ass is tentes informais dos 
professores contratados, com poster ior  advento de suporte da CAPES para esse 
projeto. 

528 -  BITTAR, Eduardo C. Direito e Ensino Jurídico: legislação educacional .   São 
Paulo:  At las,  2001. 
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Introdução ao Estudo do Direito I, Economia I, Metodologia da Pesquisa 

Jurídica I. 

 

2º. semestre : Linguagem Jurídica II, Sociologia Geral e Jurídica II,  

Ciência Polít ica e Teoria do Estado II , Estudo de Problemas Brasi leiros I I,  

Introdução ao Estudo do Direito II, Economia II, Metodologia da Pesquisa 

Jurídica II. 

 

3º. semestre :  Direito Comercial I,  Direito Civi l I, História do Direito e do 

Pensamento Jurídico I, Direito Constitucional I, Teoria Geral do Processo 

I, Direito Penal I , Direito do Trabalho I. 

 

4º. semestre :  Direito Comercial II,  Direito Civil  II,  História do Direito e do 

Pensamento Jurídico II, Direito Constitucional II, Teoria Geral do 

Processo II, Direito Penal II, Direito do Trabalho II. 

 

5º. semestre :  Direito Tributário e Financeiro I, Direito Civi l III, Teoria 

Geral do Direito Administrativo, Direito Processual Civi l  I, Direito Penal 

III, Direito Processual Penal I, Direito Processual do Trabalho I.  

 

6º. semestre :  Direito Tributário e Financeiro I, Direito Civi l III, Teoria 

Geral do Direito Administrativo, Direito Processual Civi l  I, Direito Penal 

III, Direito Processual Penal I,  Direito Processual do Trabalho I. 

 

7º. semestre :  Direito Civi l IV, Filosofia do Direito I,  Direito Processual 

Civi l III,  Direito Penal III,  Direito Processual Penal III,  Direito Penal V, 

Direito Administrat ivo I. 

  

8º. semestre : Direito Civi l VI, Filosofia do Direito II, Direito Penal IV,  

Direito Processual Penal III,  Direito Administrat ivo II ,  Medicina Legal, 

Direito Processual Civi l IV, Direito Processual Penal IV. 
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9º. e 10º. semestres  - Áreas de concentração : 

Disciplinas comuns:  Procedimentos especiais e Legislat ivos 

extravagante I e II ,  Direito Civi l VII e VIII, Ética Geral e Prof issional I e II,  

Direito Internacional I e II. 

 Áreas de concentração optativas :  

  

1. Área Consultiva : Direito Empresarial I e II,Biodireito I e II, Direito 

Ambiental I e II , Direito Previdenciário I e II. 

2. Área Contenciosa : Direito Processual Civil Avançado I e II,  

Direito Processual Penal Avançado I e II, Criminologia, Medicina Legal e 

do Trabalho I e II, Mediação e Arbitragem I e II. 

3. Área Acadêmica : Hermenêutica Avançada I e II, Direito do Autor 

e Propriedade Industrial I e II, Lógica e Metodologia do Raciocínio 

Jurídico I e I I, Direito do Ensino I e II.  

4. Área Política :  Direito Eleitoral e Parlamentar I e II, Direitos 

Fundamentais Avançados I e II, Direito Urbanístico I e II, Direito 

Comunitário I e II . 

Basta uma simples inspeção no Anexo X para se constatar que esse 

projeto vincula-se à forma tradicional da escola do Largo de São 

Francisco, ainda aderente às discipl inas exigidas pela Resolução/CFE nº 

03 de 1972. Além de descurar da parte prática do curso (estágios, visitas 

monitoradas etc.),  não se volta à interdiscipl inaridade, nem à formação 

essencial do estudante para bem compreender o vínculo entre a teoria e a 

prática jurídicas. Não prevê as at ividades essenciais para efeito de se 

compor adequado Trabalho de conclusão de Curso, nem pensa em 

atividades complementares.  

A ênfase reside nas discipl inas tradicionais, como Direito Penal 

(dado em 5 semestres letivos) e Direito Civi l (seis semestres), discipl inas 

mestras na formação do jurista, bem assim como os cursos de processo. 

É uma proposta típica da linha de manualização do ensino e voltada aos 
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requisitos do mercado, incluindo novas disciplinas de interesse nas áreas 

de concentração.  

 

8.3. Propostas de Horácio Wanderlei Rodrigues. 

 

8.3.1. Primeira Proposta. 

Embora anterior à Lei de Diretr izes e Bases de 1996, seguindo os 

ditames da Portaria 1886/94, esse primeiro projeto529 traz implícitas as 

ref lexões de seu autor sobre a conjectura f i losóf ica de Popper, em 

particular seu falibil ismo, que o levará a produzir uma segunda proposta, 

já considerando as novas normas em vigor.  

Sua sugestão que apresenta l istagem exemplif icativa das discipl inas 

optativas específ icas, posto ser essa parte do currículo aberta, 

oferecendo, as instituições, discipl inas atendendo o mercado de trabalho 

e interesses locais e regionais, segundo suas efetivas possibil idades. O 

curso teria duração de seis anos, opcionalmente cinco, para efeito de 

cumprir um currículo, com a possibi l idade de os alunos cursarem 

discipl inas optativas em outras unidades. 

Reproduz-se, abaixo, o modelo geral: 

1ª. fase-sugestão :  Introdução ao Estudo do Direito (60 horas, 04 

créditos), Sociologia Geral (60 horas, 04 créditos), Economia (60 horas, 

                                                 

529 -  Seguir-se-á o que expõe em RODRIGUES, Horác io W ander le i.  Novo Currículo 
Mínimo dos Cursos Jurídicos.  São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1995 e suas 
ref lexões em Popper e o processo de ensino-aprendizagem pela resolução de 
Problemas. (cópia reprográf ica,  2009):  texto poster iormente publ icado em São Paulo:  
Revista Direito Gv ,  6(1),  Jan-Jun 2010,  p. 39-58. 

.  
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04 créditos), Ciência Polít ica (60 horas, 04 créditos), Teoria Geral do 

Estado (60 horas, 04 créditos). 

2ª. fase-sugestão : Sociologia Jurídica (60 horas, 04 créditos), 

Teoria Geral do Direito Privado (60 horas, 04 créditos), Teoria Geral do 

Direito Público (60 horas, 04 créditos), Direito Constitucional (60 horas, 

04 créditos), Direito Civi l (60 horas, 04 créditos). 

3ª. fase-sugestão :  Direito Civi l II  (60 horas, 04 créditos), Direito 

Constitucional I I (60 horas, 04 créditos), Direito Penal I  (60 horas, 04 

créditos), Direito Administrat ivo I  (60 horas, 04 créditos), Direito 

Tributário I (60 horas, 04 créditos). 

4ª. fase-sugestão :  Direito Civi l III  (60 horas, 04 créditos), Direito 

Penal II (60 horas, 04 créditos), Direito Administrativo II (60 horas, 04 

créditos), Direito Tributário II, Teoria Geral do Processo (60 horas, 04 

créditos).  

5ª. fase-sugestão :  Direito Civil IV (60 horas, 04 créditos), Direito 

Comercial I (60 horas, 04 créditos), Direito do Trabalho I (60 horas, 04 

créditos), Direito Penal (60 horas, 04 créditos), Direito Processual Civil I  

(60 horas, 04 créditos). 

6ª. fase-sugestão :  Direito Civil V (60 horas, 04 créditos), Direito 

Comercial II (60 horas, 04 créditos), Direito do Trabalho II (60 horas, 04 

créditos), Direito Penal IV (60 horas, 04 créditos), Direito Processual Civi l  

II (60 horas, 04 créditos). 

7ª. fase-sugestão :  Direito Civil VI (60 horas, 04 créditos), Direito 

Comercial III (60 horas, 04 créditos), Direito Processual Civi l III (60 horas, 

04 créditos), Direito Processual Penal I (60 horas, 04 créditos), Fi losofia 

Geral (60 horas, 04 créditos). 

8ª. fase-sugestão :  Direito Civi l VII (60 horas, 04 créditos), Direito 

Processual Civil IV (60 horas, 04 créditos), Direito Processual Penal II (60 

horas, 04 créditos), Direito Processual do Trabalho (60 horas, 04 

créditos), Filosofia do Direito (60 horas, 04 créditos). 
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9ª. fase-sugestão : Direito Internacional Privado (60 horas, 04 

créditos), Ética Geral (30 horas, 2 créditos), Discipl inas optativas (120 

horas, 8 créditos), Atividades Complementares. 

10ª. fase-sugestão : Direito Internacional Público (60 horas, 04 

créditos), Ética Prof issional (30 horas, 2 créditos), Discipl inas Optat ivas 

(120 horas, 08 créditos), At ividades Complementares (90 horas, 06 

créditos) 

11ª. fase-sugestão : Laboratório Jurídico I  (75 horas, 5 créditos), 

Serviço de Assistência Jurídica I (75 horas, 05 créditos), Monograf ia I. 

12ª. fase-sugestão : Laboratório Jurídico II (75 horas, 5 créditos), 

Serviço de Assistência Jurídica II (75 horas, 05 créditos), Monograf ia II. 

Núcleo de especialização temática 

Disciplinas optativas específicas do Curso de Graduação em 

Direito: 

 Direito Romano (60 horas, 04 créditos), Direito Agrário (30 horas, 

02 créditos), Direito Imobiliário (30 horas, 02 créditos), Direito Sindical 

(30 horas, 02 créditos), Registros Públicos (30 horas, 02 créditos), Direito 

do Consumidor (30 horas, 02 créditos), Direito previdenciário (30 horas, 

02 créditos), Acidentes de Trabalho (30 horas, 02 créditos), Comércio 

Exterior- relações empresariais (30 horas, 02 créditos), Tendências 

Contemporâneas do Direito Privado (60 horas, 04 créditos), Execução 

Penal (30 horas, 02 créditos), Poder judiciário e funções essenciais à 

just iça (60 horas, 04 créditos), Hermenêutica Jurídica e aplicação do 

Direito (60 horas, 04 créditos), Tendências Contemporâneas do Direito 

Processual (60 horas, 04 créditos), Informática Jurídica (60 horas, 04 

créditos), Metodologia da Pesquisa jurídica (60 horas, 04 créditos), 

Criminologia (60 horas, 04 créditos), História das Idéias Jurídicas (60 

horas, 04 créditos), Antropologia jurídica (30 horas, 02 créditos), Polít ica 

Jurídica (30 horas, 02 créditos), Diplomacia e relações Internacionais (60 

horas, 04 créditos), Democracia e Direitos Humanos (30 horas, 02 

créditos), Direito Econômico (30 horas, 02 créditos), Direito Eleitoral (30 
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horas, 02 créditos), Direito Ambiental (30 horas, 02 créditos), Direito da 

Criança e do Adolescente (30 horas, 02 créditos), Tendências 

Contemporâneas do Direito Público (60 horas, 04 créditos), Medicina 

Legal (60 horas, 04 créditos). 

 

Núcleo complementar: 

 a) Disciplinas optativas gerais : todas as discipl inas pertencentes 

aos demais cursos da universidade, independentemente da área;  

b) outras atividades complementares : atividades de pesquisa, 

extensão, monitorias, estágios extracurriculares e eventos diversos. 

 

 

Apresenta detalhados regulamentos para o Trabalho de Conclusão de 

Curso e para os estágios obrigatórios, prenunciando a proposta que 

acabou por apresentar e que se passa a discutir em seguida.  

 

8.3.2. Segunda Proposta. 

A idéia central, creditada a Karl Popper pelo autor e presente na 

proposta como um todo, é a da “necessidade de trabalhar, no processo de 

ensino-aprendizagem, com a busca de solução de problemas, teóricos e 

práticos530”; idéia esta que implica outra, a de que se aprende por 

tentativa e erro, conforme Popper e a tradição empirista, bem como 

aquela presente na atual cibercultura e seus jogos. Aprende-se, assim, 

quando se enfrentam problemas e se conjecturam soluções e se as testa, 

afastando as hipóteses erradas e mantendo – provisoriamente – as que 

não forem desconfirmadas. 

                                                 

530 -  RODRIGUES, Horác io W ander lei .  Popper e o processo de ensino-aprendizagem 
pela resolução de Problemas. São Paulo: Revista Direito Gv ,  6(1),  Jan-Jun 2010, p.  
39-58. 
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A grande tarefa da educação, seria então, num processo ensino-

aprendizagem, aquela de preparar o ser humano para resolver os 

problemas, de toda índole,  que surgem e surgirão durante a sua vida. 

Tendo em vista a impossibil idade de garantir serem as soluções 

encontradas verdadeiras, embora (momentaneamente), torna-se 

obrigatório eliminar os erros, afastando as hipóteses que não resolvem o 

problema e mantendo, como soluções provisórias (conjecturas aceitas), 

aquelas que o resolvem. 

Ora,  a solução de um problema sempre gera novos problemas, que 

exigirão solução, e assim por diante, logo, o mais importante é 

“desenvolver as habil idades e competências necessárias para a resolução 

de problemas, e não a acumulação de conteúdos, como faz a educação 

tradicional”. A implicação mais direta dessa constatação é de que o 

método ensino-aprendizagem, proposto por Rodrigues, é a necessidade 

de organização do processo educativo, de modo que o educando vá, aos 

poucos e gradativamente, acessando os conhecimentos e desenvolvendo 

as competências e habil idades necessárias à solução dos problemas. 

Exige-se, assim, nova forma de estruturar os curricula dos cursos, vez 

que os problemas teóricos/práticos, em geral não se resolvem nos lindes 

das disciplinas estanques, mas exigem conhecimentos de várias áreas. 

Isso conduz diretamente de alterar os projetos pedagógicos para que 

sejam pensados interdiscipl inares e organizados modularmente, 

envolvendo uma nova forma de trabalhar conteúdos em sala de aula ou 

fora dela. Alcança, assim, o projeto pedagógico dos cursos e as 

estratégias didático-pedagógicas a empregar. 

Essas últ imas requerem atenção imediata, vez que escolhas 

acertadas podem facil itar a compreensão dos conteúdos e o 

desenvolvimento de competências e habil idades exigíveis para a solução 

de problemas. Como ressalta, in verbis: 

Nos cursos de d irei to a tradição centenár ia é a ut i l ização da 
aula-conferênc ia – a atual aula expos it iva. A aula expos it iva pode 
conter,  mesmo que implic i tamente, um conjunto de problemas os 
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quais tornam quest ionável  a sua adoção como único ou pr inc ipal  
instrumento do processo de ens ino–aprendizagem: ela centra l iza 
o conhecimento na f igura do professor,  possib i l i ta o ens ino  
dogmát ico e a reprodução acrí t ica de qualquer conhecimento,  
reduz a poss ib i l idade da anál ise cr í t ica e da par t ic ipação at iva 
dos a lunos, v iabi l iza  de forma mais efet iva o convenc imento 

emocional e/ou ideológico ,  a través do d iscurso bem elaborado e 
da boa interpretação do papel docente – apenas para c itar  a lguns 
dos r iscos ex istentes quando de sua inadequada ut i l ização. 

Essa estratégia, embora não deva ser excluída do leque de 
poss ib i l idades d idát ico-pedagógicas – é necessár io reconhecer  a 
sua grande ut i l idade como ins trumento informat ivo e 
s istemat izador do conhec imento –,  não pode permanecer como 
prat icamente a única empregada. Mesmo a sua ut i l ização em 
conjunto com algumas estratégias  in terac ionistas,  como os 
trabalhos em grupo, não é suf ic iente para propic iar  o 
aprendizado adequado às necess idades do mundo 
contemporâneo.  

O uso e abuso da expressão ‘seminários531’  como variável para essa 

opção, prat icamente única nos cursos de Direito, em geral nada mais que 

painéis ou aulas exposit ivas dadas pelos alunos, torna-se ainda mais 

inadequada. Para efeito do método proposto há uma alternativa viável  

com dois momentos: o problemas e o método de estudo. 

                                                 

531 -  MASETTO, Marcos Tarc iso. Competência Pedagógica do Professor 
Universitário. São Paulo:  Summus, 2003,  ass im se expressa:  “O seminár io (cuja 
et imologia está l igada a sêmen, sementeira, v ida nova, idé ias novas) é uma técnica 
r iquíss ima de aprendizagem que permite ao a luno desenvolver sua capac idade de 
pesquisa, de produção de conhec imento, de comunicação, de organização e 
fundamentação de idéias, de elaboração de re latór io de pesquisa,  de fazer  inferênc ias  
e produzir  conhec imento em equipe, de forma colet iva. Ele envolve professor  
(professores)  e alunos num trabalho de pesquisa por  dois ou três  meses.  

Como func iona? Em duas partes. A pr imeira delas corresponde ao ens ino com 
pesquisa, que já descrevemos. Ou seja: no pr imeiro momento usa-se a técnica do 
ens ino com pesquisa até a comunicação f ina l dos resul tados de cada grupo.  

A segunda cons iste no seguinte: os assuntos de pesquisa que foram distr ibuídos pelos  
d iferentes grupos guardam entre s i  uma re lação de complementação, ou de cr í t ica,  
que não aparece à pr imeira v ista. O professor,  então, estabelece um tema para o 
seminár io que d iretamente não fo i pesquisado por nenhum grupo, mas para cujo 
debate encontram-se idéias e informações nos vár ios  grupos de pesquisa. Or ienta os  
d iferentes grupos informando que não se trata de uma at iv idade em que cada um vai  
apresentar um resumo de sua pesquisa, mas de ret irar  das pesquisas os e lementos 
necessár ios  para a d iscussão do novo tema.”  (p.  120-121) No d ia do seminár ios,  
escolhem-se a leator iamente componentes or iundos de cada grupo e integrantes de 
mesa redonda que conduzirá, com o apoio do professor,  os t rabalhos de ta l forma que 
se produza,  no tempo previs to, um novo tema a part ir  daqueles propostos .  
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O primeiro e mais comum equívoco consiste na identif icação do 

método de solução de problemas com aquele de estudo de casos: o 

primeiro tem ênfase dedutiva, enquanto o segundo, o estudo de casos, 

tem como suporte uma abordagem indutiva. A part ir de um problema 

constroem-se hipóteses explicativas532 (teorias, conjecturas) de que são 

deduzidas conseqüências prát icas533, e a partir destas últ imas se pode 

eliminar as conducentes a resultados indesejados/indesejáveis. 

Por um processo recursivo pode-se chegar a novas tentativas e 

novas el iminações construindo a verossimili tude, no sentido popperiano, 

isto é, uma aproximação da verdade, dadas as circunstâncias prévias. 

Contrariamente ao estudo de casos (case studies), não se busca, de 

imediato generalizar a part ir do problema para todos os similares, pois 

isto levaria a desconsiderar que a adoção de dada interpretação em 

desfavor de outras sempre poderá ser revista, quando o conhecimento 

avançar e der suporte a novas hipóteses mais robustas, a teorias mais 

aceitáveis que suas concorrentes. Entretanto, como adverte Rodrigues534
 

Isso não significa que não se possa ou deva realizar estudo de casos, mas se 
deve ter claro que o caso apenas adquire sentido como teste empírico de uma 
hipótese explicativa, ou seja, os casos estudados devem ser vistos apenas 
como testes de hipóteses teóricas: os casos são apenas testes empíricos de 
uma hipótese proposta como solução de um problema. 
Provavelmente outras hipóteses já terão sido propostas e outras mais virão a 
ser apresentadas. Algumas delas também já foram testadas em outros casos. 
Nesse contexto, o caso deve ser estudo de forma crítica, buscando refutar as 
soluções apresentadas. E não se deve ficar apenas nas hipóteses explicativas 
apresentadas no caso; é necessário buscar ou mesmo criar outras. Será 
através desse processo de tentativas e erros que as hipóteses concorrentes 
irão sendo refutadas e se terá uma (ou mais de uma) corroborada, aceita como 
a aproximação possível da verdade relativamente àquele problema. 

Como se pode perceber, o elemento metódico central é o problema – o aluno 

deve ser preparado para solver problemas a partir de qualquer dos meios admissíveis 
                                                 

532 -  O campo semânt ico, dos s ignif icados – segundo a concepção construída nesta 
tese. 

533 -  O campo pragmático, da práx is ref lex iva – segundo a concepção construída nesta 
tese. 

534 -  op. c i t . ,  p.  41. 
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de se obter conhecimento, a partir da clara compreensão de todo o problema e de 

todas as suas implicações, bem como todas as demais tentativas de solução (as teorias 

rivais).  

A ‘real idade’ não se manifesta em conceitos, mas por via de 

problemas. assim, o currículo não deve focar conteúdos, mas problemas 

que estejam  relacionados, int imamente, ao tema que se deseja 

desenvolver a f im de que o estudante/grupo possa aprofundar seus 

conhecimentos sobre ele.  

Nessa proposta apresentada por Rodrigues, cada problema é 

proposto para o desenvolvimento dos estudos sobre um tema específ ico 

do currículo. Esse tema é parte de um módulo temático, juntamente com 

outros temas af ins.  

O problema tem de estar relacionado intimamente ao tema que se 

quer desenvolver, de modo que sua discussão conduza o grupo ao 

aprofundamento de seus conhecimentos sobre ele. Deve ser simples e 

objetivo, evitando pistas falsas que desviem a atenção do tema principal.  

Um enunciado muito complexo propõe muitas situações-problema em seu 

interior, torna dif ícil a visualização da questão principal proposta e 

deságua em um número muito grande de objetivos de aprendizado, 

desmotivando o estudo. Além disso deve conter situações535 sobre as 

quais haja algum conhecimento prévio.  

Os primeiros problemas de um módulo temático devem referir-se a 

situações que os alunos já tenham vivenciado na prática, em sua própria 

vida ou em módulos temáticos anteriores. Uma situação totalmente nova e 

desconhecida dif iculta a abordagem  já que nenhum dos membros do 

grupo/aluno terá qualquer conhecimento que possa servir de primeira 

conjectura. 

                                                 

535 -  Por essa razão ins is t iu-se,  previamente, que a ação se dá em si tuação. 
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Formular o problema adequadamente conduz a objetivos 

instrucionais, escolhidos pelo (s) discente(s), análogos àqueles pensados 

por que o elaborou, como necessários ao crescimento cognitivo do grupo 

quanto ao tema escolhido, isto é, o professor deve ter clareza sobre o que 

pretende ensinar com o problema e que objetivos de aprendizado os 

alunos devem atingir com a sua resolução, além de apresentar um 

enunciado tão claro quanto possível e a remissão a todos recursos 

educacionais disponíveis, bem como, contar com o acesso dos estudantes 

a outros meios que desconheça. 

O modelo projetado por Rodrigues apóia-se nos propósitos do 

Problem Based Learning, com o qual não se confunde e no 

encaminhamento de solução para o problema do conhecimento 

apresentado por Popper536: 

P1 → TE → EE → P2 

em que:  P1 é o problema inicial , TE é a teoria explicativa , hipótese 

ou conjectura, EE é a experiência empírica (incluindo a observação) e P2 

é o novo problema , oriundo dos resultados da experiência (ou ainda: P2 ,  

P3 , P4  etc.). Isto é, seguindo a argumentação popperiana, o  

conhecimento parte de problemas e chega a novos problemas e o 

aprendizado decorre dos erros, vez que a ciência, assim como a 

tecnologia, só podem indicar aquilo que não pode ser feito e deve ser 

refutado. 

A adoção desse método de ensino–aprendizagem, proposto por 

Rodrigues, exige agir racionalmente – ressalta a necessidade de 

argumentar em lugar de buscar a adesão afetiva ou ideológica por meio 

do discurso e da retórica. Conforme af irma537: 

                                                 

536 -  Encaminhamento análogo fo i apresentado em PUGLIESI, Márcio. Teoria do 
Direito. 2ª . Ed. ,  São Paulo:  Saraiva,  2010, p.  131-206. 

537 -  op. c i t . ,  p.  45. 
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As salas de aula estão tomadas pelo discurso ideológico fác i l  ou 
por uma retór ica emocional que busca o encantamento. Nesse 
contexto, a busca pela objet ivação do conhec imento através de 
instrumentos adequados é essenc ia l no âmbito do processo de 
ens ino–aprendizagem. E a cr í t ica intersubjet iva que busca a 
e l im inação de erros dentro de um processo de tentat ivas de 
resolução de problemas caminha nesse sent ido. A objet iv idade 
pura não ex iste;  mas é possível constru ir  um conhec imento 
objet ivo, v is to como aquele que res ta corroborado – como 
aprox imação da verdade –,  por não ter  s ido falseado. 

 

Expondo o desenvolvimento de seu método, o autor passa a 

especif icar a correlação do processo de ensino com o modelo popperiano 

das quatro etapas l istadas acima: primeiro a apresentação do problema ao 

grande grupo (a classe), com a leitura do “enunciado do problema 

apresentado e a identif icação das questões propostas pelo enunciado, 

bem como o esclarecimento de termos desconhecidos538.”  

A seguir,  a “apresentação de hipóteses explicat ivas para as 

questões identif icadas no passo anterior (nesta fase, os alunos se 

util izam dos conhecimentos de que já dispõem sobre o assunto)”539, com 

“a identif icação/formulação dos objetivos de aprendizado que permit irão o 

aprofundamento de seus conhecimentos sobre o tema gerador do 

problema e as questões que nele estão presentes540.”  

Então, são “realizados estudos individuais e/ou em grupos de 

trabalho, para testar as hipóteses propostas e adquirir novos 

conhecimentos que permitam alcançar os objet ivos de aprendizagem 541.” 

Enfim:  

após os es tudos individuais  e/ou em grupos de trabalho,  
real izados fora do grande grupo, são rediscut idos em sala de 
aula,  no grande grupo, o problema e as soluções h ipotét icas 
apresentadas, agora à luz dos novos conhec imentos adquir idos –  

                                                 

538 -  op. c i t . ,  p.  46. 

539 -  Ib . ,  p .   46. 

540 -  id. ,  ib. ,  p.  46. 

541 -  id. ,  ib,  p .  46. 
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é um segundo momento EE do esquema popper iano, agora com a 
presença e part ic ipação de todos os a lunos e com a anál ise  
apenas das h ipóteses sobreviventes na etapa anter ior .  É também 
nesta etapa que há o processo mais aguçado de refutação e 
corroboração de h ipóteses, surg indo então P2 (ou P2 ,  P3 ,  P4 

etc .) .  
 

Essa reedição do método cartesiano, de que se tratou na primeira 

parte do trabalho, padece do mesmo problema de seu antecessor: o todo 

parece ser igual à soma das partes. Essa ilusão de que o modelo 

sistêmico cuidou de evidenciar e negar, não é necessariamente presente 

no modelo. Basta que se refutem as soluções que tenham essa 

característica. Para tanto examine-se a proposta de projeto pedagógico 

sugerido por Rodrigues542:  

Um curr ícu lo pensado para v iabi l izar o EARP necessi ta 
apresentar seus conteúdos ao a luno de modo integrado e 
integrador dos conhecimentos. Não deve ocorrer ,  portanto,  a 
d ivisão do curr ículo em discip l inas, mas s im em módulos  
temát icos in terd isc ip l inares – a interd isc ip l inar idade deve ser real  
e não apenas formal .  
Também não deve ocorrer a d ivisão c láss ica entre c ic lo bás ico e 
c ic lo prof iss ional  – a d iv isão entre os  conteúdos dos eixos 
fundamental e prof iss ional,  ou a d ivisão entre conteúdos teór icos 
e prát icos. A in tegração dos conteúdos deve ocorrer  nos temas, e  
o aprendizado, pelo método de tentat iva e erro, na busca de 
soluções para problemas teór icos e prát icos.  

 

Nesse diapasão, o tema é a estrutura mínima em torno da qual se 

aglutinam os conteúdos, as competências e as habilidades. O currículo, 

portanto, é estruturado por meio de módulos temáticos que se constituem 

de conteúdos af ins, oriundos de várias matérias ou disciplinas e reunindo 

conhecimentos, competências e habilidades previstos como necessários 

para a formação do prof issional pretendido pelo currículo. Os temas serão 

apresentados aos alunos por meio de problemas.  

A avaliação deve ser contínua, sugerindo o autor a aplicação de 

avaliações que apresentem questões comuns a todos estudantes com “um 

                                                 

542 -  op. c i t . ,  p.  50. 
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número f ixo de questões-problema as quais versem sobre todos os 

conteúdos do curso e testem a aquisição e o desenvolvimento de 

competências  e habil idades543.” 

A grade curricular apresentada ( in verbis – abaixo) foi estruturada 

considerando grandes áreas do direito eliminando a divisão entre direito 

material e direito processual, escolhendo dois temas (ou conjuntos de 

conteúdos) por ano, os quais seriam trabalhados de forma interdiscipl inar 

e integrada, devendo também contemplar, obrigatoriamente, os temas 

transversais. 

Proposta de grade curricular para um curso de direito com Projeto 

Pedagógico EARP  

Proposta de grade curricular para um curso de direito com Projeto Pedagógico 
EARP  
Ano   Unidades educacionais carga horária 
1º  Teor ia do Dire ito e do Processo :  300 H 
 •  Teor ias  do Dire ito e do Processo; 

 Conhec imento,  In terpretação e Apl icação do Dire i to .  
 
Estado, Soc iedade e Relações Internac ionais :     300 H 

 •  Organização do Estado; 
 •  Estado e Economia; 
 •  O Estado na Ordem Internac ional ;  
 •  Const i tu ição; 
 •  Dire itos  e Garant ias  Indiv iduais  e Colet ivos. 
 Prát ica Juríd ica e At iv idades Complementares    150 H  

          750 H 

2º  Relações Pr ivadas Intersubjet ivas:300H 
 •  Suje ito  de Direi to;  
 •  Famíl ia,  Cr iança e Adolescente, Idoso; 
 •  Sucessões; 
 •  Tute las Jur isd ic ionais Específ icas 
 
 Estado, Soc iedade e Administração Públ ica :      300 H 
 •  Estrutura Adminis trat iva; 
 •  F inanças Públ icas e Tr ibutação; 
 Processos Const i tuc ional  e Administrat ivo. 
 Prát ica Juríd ica e At iv idades Complementares    150 H  

          750 H 

3º  Relações Pr ivadas Patr imoniais :  300 H 
 •  Obr igações, Contratos e Responsabi l idade Civ i l ;  
 •  Patr imônio; 
 •  Tute las Jur isd ic ionais Específ icas . 

                                                 

543 -  op. c i t . ,  p.  51. 
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 Estado, Soc iedade eCriminal idade :300H 
 •  Cr iminal idade e Vio lênc ia; 
 •  Pena; 
 •  Cr imes em Espécie; 
 •  Sistema Peni tenc iár io;  
 •  Tute las Jur isd ic ionais Específ icas . 
 Prát ica Juríd ica e At iv idades Complementares     150 H  

          750 H 

4º  Relações  Comerc ia is  e Empresar iais :       
 300 H 
 •  Empresa; 
 •  Contratos ; 
 •  T ítu los  de Crédito;  
 •  Falênc ia e Recuperação Judic ial ;  
 •  Consumidor;  
 •  Relações Comercia is  e Economia; 
 •  Tute las Jur isd ic ionais Específ icas 
 Relações de Trabalho e Prev idenc iár ias:     300 H 
 •  Relação de Trabalho; 
 •  Ac identes de Trabalho; 
 •  Segur idade Soc ia l ;  
 •  Mundo do Trabalho, Previdência Soc ia l e Economia; 
 •  Tute las Jur isd ic ionais Específ icas . 
 Prát ica Juríd ica E At iv idades Complementares     150 H  

          750 H 

 
5º  Dire itos  Contemporâneos :   300 H 
 •  Bioét ica; 
 •  Mundo Dig ita l ,  Real idade Vir tual e Comunicação por  Meio  Eletrônico; 
 •  In tegração Planetár ia;  
 •  Novas Real idades Emergentes. 
 Módulo Elet ivo           
 300 H 
 Prát ica Juríd ica e At iv idades Complementares     150 H  

          750 H 

 Questões e Temas Transversais :  
 •  Percepções Histór ica, Pol í t ica, Econômica, Soc io lógica, F i losóf ica, Ét ica,  

Antropológica e Psicológica; 
 •  Sol idar iedade e Responsabi l idade Soc ia l ;  
 •  Meio Ambiente; 
 •  Acesso à Just iça. 

 

Como se pode notar, cumprem-se as exigências normativas e 

adquire-se maior viabi l idade econômica que aquela do sistema PBL, 

exigente de grande quantidade de recursos humanos e de tempo dos 

estudantes. O autor chega a sugerir o quadro horário do curso cumprindo 

duas variantes, uma com maior presença de metodologias ativas, numa 

clara af inidade com o PBL e uma segunda com características mais 

viáveis, tendo em vista a relação custo – benefício e a busca de uma 
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f lexibi l ização que permita a substituição gradativa da metodologia 

tradicional pela proposta. 

 

8.4. A proposta de Eliane Botelho Junqueira544. 

No primeiro dos artigos que compõem a obra: Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Direito: flexibilidade e criatividade , a autora expressa sua 

perplexidade ao constatar que: 

Alunos que, com grandes sacrifícios pessoais, conseguem formar-se, sentem-se 
frustrados ao descobrirem que seus diplomas nada significam e que, ao terem 
sido profissionalizados para tudo (dentro da visão generalista dos cursos de 
direito), foram profissionalizados para coisa alguma. 
No Brasil, ainda resistimos em aceitar que o ensino é um produto e que, 
portanto, devemos estar atentos às demandas do mercado, do qual as 
faculdades de direito também fazem parte. 
As faculdades de direito devem deixar de ser locais genéricos de formação de 
bacharéis em direito - até porque a experiência, desde a criação dos cursos 
jurídicos vem demonstrando que não existe muita diferença entre formar 
bacharéis ou nada formar - para formar juízes, advogados (aqui incluindo-se 
promotores e defensores, que nada mais são do que advogados) e outros 
profissionais do mundo jurídico. 
 
Ao abandonar o modelo profissionalizante e reforçar a perspectiva acadêmica 
através de cursos que pouco ou nada têm sobre o direito, faculdades de direito 
estão se mostrando incapazes de preparar os estudantes de direito para as 
demandas do mercado de trabalho. 
 
As faculdades de direito não produzem advogados competentes, não produzem 
operadores do direito competentes. E, quando a faculdade de direito não 
prepara um operador do direito competente, é ela também responsável pela 
crise de legitimidade que afeta as instituições jurídicas, percebidas pela 
população como ineficientes e não confiáveis. 
Negar que as faculdades de direito devem formar advogados, juízes ou 
promotores públicos implica legitimar a necessidade de que o aluno, tão logo 
saía da faculdade, ingresse em um curso de preparação de concurso, na Escola 
da Magistratura, na Escola do Ministério Público ou na Escola Superior de 
Advocacia, atestados públicos da incapacidade das faculdades de direito 
preparem operadores para o mercado de trabalho. 

 

Passa a elaborar uma proposta que, a part ir desse ponto de vista, 

constrói convergindo para  5 l inhas de estudo,que solucionariam as 

                                                 

544 -  JUNQUEIRA, El iane Bote lho.  Faculdades de Direito ou fábricas de i lusões?  
Rio de Janeiro: Letra Capita l,  1999. 
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questões postas na citação e seriam escolhidas pelo alunado ou pela 

própria faculdade(?): acadêmica, advocacia popular, advocacia criminal, 

advocacia empresarial e advocacia pública, que são divididas em três 

momentos de acordo com as discipl inas a serem cumpridas: fundamentais 

comuns; prof issionalizantes comuns e um conjunto variável de discipl inas 

segundo a especialização: prof issionalizantes específ icas, discipl inas 

instrumentais, núcleo de prática jurídica e trabalho de conclusão de curso. 

Dada a especialização, o aluno desenvolveria habil idades visando 

seu desenvolvimento prof issional.  As discipl inas comuns visariam o 

desenvolvimento de habilidades básicas e fundamentais enquanto aquelas 

prof issionalizantes serviriam de suporte ao conhecimento da dogmática 

jurídica. A part ir disso, sem maiores discussões metodológicas, nem de 

discriminação de carga horária, passa a construir o modelo e a dar forma 

à grade curricular do mesmo: 

 

Disciplinas Fundamentais Comuns :  

 
Teoria da Just iça e Gênese da ordem 
Neoliberalismo e Globalização 
Sociologia das Organizações 
Funções Essenciais da Just iça 
Ética Prof issional 
Direitos Humanos 
Prof issões Jurídicas I 
Introdução à Ciência do Direito I 
Introdução à Ciência do Direito II 
Disciplinas Profissionalizantes Comuns : 
Teoria do Direito Civi l 
Teoria do Direito Penal 
Introdução ao Direito Internacional 
Teoria do Direito do Trabalho 
Introdução ao Direito Administrat ivo 
Introdução ao Direito Processual Penal 
Introdução ao Direito Processual Civi l  
Introdução ao Direito Comercial 
 

Especialização Acadêmica 
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Disciplinas fundamentais comuns  (acima) 
 
Disciplinas prof issionalizantes comuns  (acima) 
 
Disciplinas prof issionalizantes específ icas :  
Direito Romano  
História do Direito 
Criminologia 
Direito Constitucional 
Antropologia do Direito 
Sociologia do Direito 
Fi losofia do Direito 
Direito Educacional 
História dos Cursos Jurídicos 
 

Disciplinas Instrumentais :  
Oratória Jurídica 
Informática Jurídica 
Hermenêutica Jurídica 
Argumentação Jurídica 
Metodologia da Pesquisa 
Fi losofia da Ciência 
Lógica Jurídica 
Teoria da Argumentação 
Núcleo de Prát ica Jurídica : 
Pesquisa 
Monitoria 
Organização de Seminários 
Análise de atividades simuladas 
Análise de audiências 
Análise de sentenças 
Trabalho f inal de curso: monograf ia 
 

Especialização em Advocacia Popular 
 

Disciplinas fundamentais comuns (acima) 
Disciplinas prof issionalizantes comuns (acima) 
Disciplinas prof issionalizantes especiais : 
Contratos 
Responsabil idade Civi l 
Direitos Reais 
Direito Agrário 
Direito Alternativo 
Direito da Criança e do Adolescente 
Direito das 'Minorias' 
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Wrights 
Direito do Consumidor 
Direito Ambiental 
Direito Sindical 
Direito Previdenciário 
Direito dos Acidentados no Trabalho 
Direito Processual Civi l 
Direito Processual Penal 
Disciplinas Instrumentais : 
Movimentos Sociais 
Oratória Jurídica 
Hermenêutica Jurídica 
História das Lutas Sociais 
Prof issões Jurídicas II 
Argumentação Jurídica 
Sociedades Civis 
Núcleo de Prát ica Jurídica : 
Júri simulado 
Preparação de peças 
Audiências 
Visita a Sociedades Civis 
Visita à Órgãos Judiciais 
Laboratórios Experimentais 
Análise de autos f indos 
Trabalho Final de Curso : 
Peças processuais, pareceres, estatutos, projetos de lei, acordos. 
 
 
Especialização em Advocacia Criminal: 
Disciplinas fundamentais comuns  (acima) 
 
Disciplinas prof issionalizantes comuns  (acima) 
Disciplinas prof issionalizantes especiais : 
Direito da Criança e do Adolescente 
Justiça Penal Mil itar 
Direito Processual Penal 
Crimes contra a vida 
Crimes Contra os Costumes 
Crimes contra o Patrimônio 
Contravenções Penais 
Leis Penais Extravagantes 
Medicina Legal 
Criminalíst ica 
Crimes do Colarinho Branco 
Crime e Informática 
Crimes Internacionais 
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Juizados Especiais Criminais 
Disciplinas Instrumentais : 
Oratória Jurídica 
Informática Jurídica 
Hermenêutica Jurídica 
Vitimização 
Criminologia 
Sistemas Penais 
Organização de Escritório 
Direito e Psiquiatria 
Núcleo de Prát ica Jurídica : 
Júri Simulado 
Preparação de peças 
Audiências 
Visitas a Delegacias 
Visitas a Varas Criminais 
Visitas a Prisões 
Laboratórios Experimentais 
Análise de autos f indos 
 
Trabalho Final de Curso : 
Peças processuais, pareceres, projetos de lei 
 
 
Especialização em Advocacia Empresarial 
Disciplinas fundamentais comuns  (acima) 
Disciplinas prof issionalizantes comuns  (acima) 
Disciplinas prof issionalizantes especiais :  
Direito do Autor 
Direito Internacional Privado 
Comércio Exterior 
Falência e Concordata 
Direito Tributário 
Contratos Internacionais 
Direito e Bioética 
Direito Processual do MERCOSUL 
Direito de Integração 
Direito Econômico 
Direito Antitruste 
Direito Ambiental 
Juizados Especiais 
Direito Processual Civi l 
Direito do Trabalho 
Disciplinas Instrumentais 

Elaboração e análise de contratos 
Oratória Jurídica 
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Informática Jurídica 
Hermenêutica Jurídica 
Argumentação Jurídica 
MERCOSUL 
Sociologia das Empresas 
Organização de escritório 
Núcleo de Prát ica Jurídica : 
Preparação de peças 
Audiências 
Visita a órgãos e instituições 
Visita a empresas 
Laboratórios experimentais 
Análise de autos f indos 
Trabalho Final de Curso : 
Peças processuais, pareceres, contratos, projetos de lei, acordos. 
 
Especialização em Advocacia Pública  
Disciplinas fundamentais comuns (acima) 
Disciplinas profissionalizantes comuns (acima) 
 
Disciplinas profissionalizantes especiais: 
Serviços Notariais 
Registros Públicos 
Pessoa Jurídica 
Direito Eleitoral 
Processo e Técnica Legislat iva 
Direito Constitucional 
Direito Administrat ivo 
Disciplinas Instrumentais : 
Oratória Jurídica 
Informática Jurídica 
Hermenêutica Jurídica 
Argumentação Jurídica 
Direito e Democracia 
Formas de Governo 
Partidos Polít icos 
Núcleo de Prática Jurídica : 
Visita à Assembléia Municipal 
Visita à Assembléia Estadual 
Laboratórios experimentais 
Análise de autos f indos 
Trabalho Final de Curso :  
Pareceres, projetos de lei, contratos, l ic itações, acordos. 
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Essa proposta preocupa-se com atividades práticas (como o estágio e 

o trabalho de conclusão de curso de viés at ivo, buscando complementar a 

futura atividade do bacharel) vez que. Conforme se vê na longa citação de 

seu art igo, seu propósito é gerar prof issionais competentes para o 

exercício das funções forenses. Essa é uma preocupação virtuosa do 

ponto de vista da homeostase sistêmica e da empregabil idade, mas a 

modelagem traz consigo alguns problemas. 

Quanto aos práticos, aquele de todas as propostas: a falta de 

formação de educadores na área jurídica – não há professores com o 

perf i l teórico-prát ico pretendido, vez que aqueles prof issionais de ensino, 

em geral, apenas trabalham como professores, visto que as bancas 

advocatícias são muito exigentes de tempo. Os que advogam, por sua 

vez, não têm, em regra, suf iciente tempo para a real ização de estudos 

continuados: adquirem seus títulos de pós-graduação e muito pouco 

estudam, interrompendo seu processo formativo. Os poucos que associam 

estudo e trabalho contínuos acabam lecionando apenas nos cursos de 

pós-graduação. 

Do ponto de vista ideológico, o contato com a ‘realidade social’  

pressuporia discipl inas capazes de fazer ref let ir sobre a diferença entre o 

ensino dogmático e a pragmática,  o que se não vislumbra na grade 

apresentada. O enfoque preeminente é aquele de capacitação para o 

trabalho e, basta inspecionar o modelo do ‘Curso Acadêmico’ para se 

compreender que esse não é o foco da proposta da autora (membro do 

GEDIM – (United Nations - Globalisation Économique et Droits du 

MERCOSUL );  doutora em Direito pela UFRJ; pós-doutora pela University 

of Wisconsin-Madison, consultora do MEC; membro da Comissão de 

Ensino Jurídico Federal da OAB e professora da PUC-RIO): busca a 

prof issionalização do aluno. 

Mas, outra dif iculdade dessa proposta é sua rápida obsolescência: 

f ixar temas dotados de novidade (Globalização; MERCOSUL e 

assemelhados) corresponde à necessidade de constante atualização, o 
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que – é consabido – raramente acontece nas inst ituições de ensino, por 

força de estabil idade da grade curricular.   

Acresça-se: o curso proposto sugere a necessidade de turmas 

pequenas e de muitos professores, o que a torna desinteressante para as 

inst ituições de ensino superior focadas na melhor relação custo-benefício. 
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9. FORMULAÇÃO DA CONJECTURA 
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9.1. Avaliação preliminar da conjuntura.  

A trajetória percorrida neste trabalho passou por referenciais teóricos 

indispensáveis para efeito de estabelecer o conceito de educar adotado, 

do sujeito do processo educativo545 e da perspectiva curricular decorrente: 

a busca de processo pedagógico multirreferencial  e integrado para os 

cursos de Direito.  

Cabe acrescer que se o educador deve ser educado, o processo se 

repete de tal sorte que o educador do educador tem para si a 

responsabil idade de funcionamento de todo o sistema de ensino, sob pena 

de recursividade indesejável e indesejada. Tanto é assim que a 

preocupação dos órgãos de controle e f inanciamento do sistema 

educacional (MEC; CAPES; CNPq; FAPESP etc.) tem recaído, também e 

principalmente, sobre a evolução do docente com a exigência de 

alimentação de sistemas de controle como a Plataforma Lattes; o SINAES 

etc. para efeito de resguardar a qualidade geral do ensino. 

Como os modelos de civil idade se correlacionam com os culturais 

promovendo diversidade ao realizar os projetos segundo as possibi l idades 

locais; e a educação ao tempo que reproduz a ambas (cultura e civi l idade) 

também nutre projetos e promove a mudança possível dadas as condições 

sociais, essa, a educação, terá no projetar do ensino jurídico a 

possibil idade de introjetar novos valores e fazer dos formados nesse 

processo, vetores de transformação social. É preciso dizer, pelo menos 

outra vez, que os bacharéis em direito acabam por compor a mão de obra 

mais adequada para o preenchimento dos cargos públicos, bastando 

consultar os editais dos principais concursos para se  ter uma 

confirmação disto. 

Dessarte, o currículo necessita, para o caso específ ico dos cursos de 

Direito, contemplar o estado de coisas da sociedade efetivamente 

                                                 

545 -  Visto como atmosfera semânt ico-pragmát ica,  no sent ido apresentado no texto,  a 
f im de dar conta,  por  exemplo, dos rec lamos da abordagem pós -  estrutura l is ta. 
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existente e, a seguir, modular os conteúdos a f im de obter o efeito 

desejado: prof issionais com extensa capacidade de atender aos reclamos 

da sociedade, ao mesmo tempo que, do interior do sistema gestor desta, 

promover mudanças indispensáveis para torná-la mais justa e equânime.  

Sendo o currículo, entre outras definições, a instância polít ica, por 

excelência, da educação, isto é, o campo (no sentido dado por Bourdieu) 

em que os projetos são desenhados, portanto na esfera da cultura de 

dada sociedade, é a suas atividades que incumbe a produção do novo, a 

inovação, cujo principal traço é sua capacidade de transformar a real idade 

social.  

E, para tanto, é preciso estudar tais atividades e, se o interesse 

pelos estudos curriculares data, no Brasi l, dos anos vinte do século 

passado com profunda inf luência das teorias americanas (part icularmente 

devidas às traduções da Companhia Editora Nacional), a evolução dos 

mesmos tem sido intensa e as correntes f i losóf icas contemporâneas têm 

causado profundo impacto, desde a concepção de quem é o educando546, 

até questões de cunho polít ico-ideológico, passando por profundos 

problemas de cenários macroeconômicos contemporâneos. Tudo 

evidenciando a extrema relevância dos estudos curriculares para a 

manutenção do poder nas mãos dos poderosos ou de sua transferência 

em prol dos menos aquinhoados na distr ibuição originária (em sentido 

rawlsiano). 

Com a complexif icação do sistema produtivo, não que se acredite 

seja a complexidade traço exclusivo da contemporaneidade,  exigiu-se 

uma ampliação do escopo dos cursos de Direito (basta ver, v.g., a 

estruturação curricular do curso da Fundação Getúl io Vargas em São 

Paulo, em que se pretende produzir um prof issional versado em direito, 

                                                 

546 -  Preocupação presente na construção de um novo conceito de suje ito como 
atmosfera semânt ico pragmát ica e real izada nas seções 3 a 5 deste trabalho. 



458 

 

economia e administração) para a formação de prof issionais aptos ao 

exercício das mais diversas at ividades.  

A formação de quadros de gestão, em particular da  coisa pública, 

com um breve interregno no período do governo mili tar que buscou criá-

los no âmbito dos cursos de Economia, sempre foi acometida aos cursos 

de Direito. Mesmo a gestão no âmbito pedagógico esteve, as mais das 

vezes, sob a direção de ministros com formação jurídica ou médica, nunca 

se encontrando um especialista em educação nesse cargo.  

De toda sorte, seja qual for o gestor do sistema, fala-se, de há muito, 

em uma crise do Direito advinda, em princípio, de uma crise547 do ensino 

jurídico e ensejando a criação de cursos complementares destinados à 

preparação para concursos públicos, revisão do próprio curso de 

graduação e ao ‘polimento’ de graduações pouco lustrosas para efeito do 

simples exercício da prof issão. 

No âmbito dos cursos de graduação, por outro lado, para efeito de 

instrumentar o futuro prof issional com habilidades suf icientes para 

enfrentar a constante mutação da sociedade busca-se, entre outras 

medidas, f lexibi l izar a organização curricular mediante a ampliação do 

número e qualidade de discipl inas optativas, a par da importância cada 

vez maior atribuída às discipl inas básicas e extra-jurídicas capazes, em 

princípio, de produzir ref lexão crít ica sobre as demais discipl inas e a 

real idade. Muito embora, como af irma Fabiano Lepre Marques548:  

Apl icando as l ições de Masetto ao que a real idade jur íd ica 
apresenta, tem-se que os docentes dos cursos de d ire ito  

                                                 

547 -  Cr ise, em verdade, ref let indo ex istentes re lações de poder que se d ig ladiam pela 
preponderânc ia e poder.  Aqui se chocam expectat ivas sobre o t ipo de prof iss ional  
necessár io,  ex igido pelo s istema produt ivo.  É o resultado de todo labor do l ibera l ismo 
i luminado e impl icando as soluções neol ibera is de s imples repos ição de mão de obra 
indispensável  ao funcionamento do s istema.  

548 -  LEPRE MARQUES, Fabiano. A crise do ensino jurídico a part ir do pacto de 
mediocridade: uma tentativa de superação através da formação docente.  In  
FRANCISCHETTO, Gi ls i lene Passon Picoret t i .  (org.)  Um diálogo entre ensino 
jurídico e pedagogia.  Cur it iba/PR: CRV, 2011, p. 120. 
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bras i le iros revelam forte res istênc ia ao acúmulo de 
conhec imentos provenientes  de outras áreas do saber humano.  
Vistos como supérf luos ou cons iderados como perfumar ia, os  
docentes do curso de d ire ito acredi tam que os conhec imentos 
or iundos de outras áreas do conhec imento humano devem ocupar  
lugar de menor destaque. Esquecem, todavia, que o d ire ito,  como 
fenômeno soc ia l ,  enr iquece com o acúmulo de conhecimentos 
provenientes das mais  diversas áreas do saber e que a at iv idade 
docente const i tu i  um exercíc io de permanente renovação, no qual 
o professor ens ina aprendendo e com o passar do tempo aprende 
de fato a ens inar.  

 

Há, de fato, um certo reacionarismo dos docentes de disciplinas 

dogmáticas que, diante da proliferação de legislação secundária, como 

portarias, instruções normativas, decretos etc. acabam por não 

ultrapassar os lindes de suas discipl inas, nessa azáfama de reunir 

informações e manter-se ao dia.  

Contudo,  nem por isso, não se pode deixar de notar que há um 

descompasso entre o direito como regulador das relações sociais e as 

condições presentes na sociedade. Esse hiato torna-se maior, a cada 

tempo, tendo em vista a morosidade do processo legiferante e a 

celeridade das transformações do processo produtivo. A telemática, a 

robótica e o controle numérico erradicaram muitos postos de trabalho e 

tendem, cada vez mais, a reduzir a necessidade dos processos mão-de-

obra intensivos, muito embora, por enquanto, apesar dos avanços na área 

de intel igência art if icial, ainda não tenham conseguido afetar, fortemente, 

a área jurídica.  

Por sua vez, o ensino jurídico possui características especiais, 

análogas às de outros cursos de formação prof issional,  com a 

preponderância de prof issionais da área que não abandonam os vieses de 

seus cargos e que, ao contrário, muita vez, trazem o peso de suas togas 

para o interior da sala de aula. Como observa Bittar549: 

                                                 

549 -  BITTAR, Eduardo C.B. Estudos sobre ensino jurídico: pesquisa, metodologia,  
diálogo e cidadania.  2ª.  Ed.,  São Paulo: At las,  2006, p. 28-29 e 157-158. 
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A opressão está em tudo: d istância docente, f r ieza calcul is ta dos 
o lhares, tapetes vermelhos, r i tua is acadêmicos pomposos e 
formais, impermeabi l idade das congregações ou conselhos 
acadêmicos, ver t ica l idade das es truturas burocrát icas, na feição 
s isuda do magis trado-professor  que adentra a sala de aula sem 
desvest ir -se do cargo,  na fa lta de transparênc ia das pol í t icas das 
coordenador ias , na mass ividade impessoal das salas lo tadas de 
pessoas cujas esperanças de ascensão soc ia l se depos itam 
sobre o sonho de serem igualmente autor idades, reproduzindo o  
status  quo ,  em um país onde só se respei ta a autor idade do t í tu lo 
ou do cargo. 

Acresça-se a isso: 

<. . .> o professor da área jur íd ica possui ,  em seu perf i l  mais  
genér ico, uma sér ie de def ic iênc ias com re lação aos prof iss ionais  
da educação de outras áreas: (1)  fa l ta de d idát ica de ens ino;  (2)  
escasso preparo metodológico; (3)  desconhec imento da 
legis lação que rege o setor;  (4)  pouco compromisso educac ional ;  
(5)  d is tante compreensão da lógica dos procedimentos 
educac ionais ,  tornando o espaço acadêmico um espaço regido 
pelas mesmas regras do exerc íc io das prof issões jur íd icas; (6)  
def ic iente preparo psicológico no trato com os a lunos; (7)  
insat is fatór ia v isão de s is tema do Dire ito,  que é tratado mais no 
caso a caso e na d imensão dos fatos  e ocorrênc ias quot id ianas;  
(8)  ind isc ip l ina no cumprimento das regras regimenta is da 
inst i tu ição de ens ino à qual se v incula; (9)  escasso compromisso 
com os p lanos de ens ino e com o programa de conteúdos 
programát icos; (10) inabi l idade para a formulação de projetos  
pedagógicos. 

 

e ter-se-á um diagnóstico aproximado da realidade do ensino jurídico 

na atualidade, necessitando-se acrescer, que a intervenção estatal no 

domínio privado, bem assim, as dif iculdades progressivamente maiores 

para efeito da solução de conflitos coletivos ou colet ivizados dos novos 

sujeitos sociais previstos na Constituição Federal em vigor, apenas 

contribuem para agravar o quadro, vez que os didatas de Direito tendem a 

escamotear essas insurgências reduzindo o ensino à reprodução da 

dogmática existente e, sempre, recorrendo aos mais vendidos autores de 

doutrina. 

Esse ensino bancário e manualizado reproduz – sistematicamente – 

os pressupostos de controle e reprodução dos status quo  social. Auxil ia, 

tal ensino, em verdade, na manutenção do problema estrutural 

fundamental da manutenção do descompasso entre o direito existente e 

as novas realidades a regular, em particular, as prementes tensões entre 
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o Estado e as organizações paralelas de poder (como o crime organizado; 

as onipresentes transnacionais; os mercenários etc.);  na mantença de 

crises paradigmáticas sem pesquisa apta a transformá-las em novos 

modelos que as superem; da visão privatista diante de exigências cada 

vez maiores de coletivização de demandas; da reprodução etnocêntrica de 

valores e juízos desconsiderando outras aspecções do mundo; do 

desequil íbrio na tripartição os poderes; da crise da soberania diante da 

globalização e da incapacidade de o Direito existente l idar com tais 

transformações etc. 

Sem dúvida, setores da administração federal tem plena consciência 

da necessidade de superar esses problemas e da necessidade de 

qualif icar os futuros juristas para enfrentar tais problemas. Se as soluções 

ainda não chegaram às salas de aula, há intensa produção de 

mecanismos tendentes a adequar o ensino jurídico550 à conjuntura 

existente. 

No entanto, insiste-se que a questão radica na formação dos 

educadores dos educadores: apenas com cursos de pós graduação que 

tenham preocupação efetiva de formar professores de Direito será 

                                                 

550 Vejam-se,  por exemplo: t rabalho da Comissão de Especia l is tas de Ens ino de Dire ito  
(CEED) da SESu/MEC e da Comissão de Ens ino Juríd ico do Conselho Federal da  
OAB; a Por tar ia nº 1886 de 30/12/94 do MEC e o requis ito da ex istênc ia de um 
controle de qual idade interno nas escolas de Dire i to .  Além disso, outros meios de 
afer ição externa como: Aval iação das Condições de Oferta dos Cursos de Dire ito  
(Plano Global  de Aval iação Externa dos Cursos Juríd icos),  sob responsabi l idade das 
Comissões de Vis ita  e Aval iação Externa dos Cursos Juríd icos, aval iando Corpo 
Docente, Organização Didát ico-Pedagógica e Inf ra-Estrutura,  de in ic iat iva da 
SESu/MEC (Lei  nº 9131 de 24/12/95, ar t .  3º,  e Decreto 2026 de 10/10/96, ar t igos 1º,  
I I I ,  5º e 6; Exame Nac ional de Cursos, o "Provão" do INEP/MEC (Lei nº 9131 de 
24/12/95, ar t .  3º,  e  Decreto 2026 de 10/10/96, ar t igos 1º,  I I I ,  5º e 6º)  e,  a inda,  o  
Exame de Ordem, OAB (Lei nº 8906 de 04/07/94, ar t .  8º,  IV e § 1º) .  Além da 
contenção do pro l i ferar de novos cursos por v ia,  por exemplo, do art .  17 do Decreto nº 
2306 de 19/08/97: "a cr iação e o reconhecimento de cursos jur íd icos em inst i tuições 
de ens ino super ior ,  inc lus ive univers idades, dependerá de prévia manifes tação do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bras i l "  e,  se essa for  desfavorável ,  
aquela do Conselho Nac ional de Educação e homologação do Min istro (§§ 4º,  5º e 6º 
do mesmo art igo).  
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possível introduzir alterações qualif icadas para alterar a realidade do 

ensino jurídico no país.  

Em recente tese de doutorado, Juliana Ferrari de Oliveira551 concluiu 

que dos sessenta e dois programas de pós graduação em direito 

analisados em sua pesquisa (há, hoje, sessenta e oito programas no 

Brasil) nenhum deles apresenta linhas de pesquisa l igadas à educação e 

apenas tr inta e quatro  oferecem discipl inas pedagógicas, caso se possa 

considerar Metodologia da Pesquisa como tal. Caso contrário, apenas 25 

apresentam Metodologia do Ensino em sua grade curricular. 

Essa é a conjuntura atual – os Programas de Pós Graduação 

reproduzem, ao estabelecer seu currículo, a concepção de mundo que 

seus próceres têm. Assim, a tendência dominante é a de produzir  

especialistas em dogmática com a perspectiva jusposit ivista predominante 

no meio jurídico, sem qualquer formação, ou pelo menos informação, 

pedagógica que lhes permita facil itar a aprendizagem de seus futuros 

alunos.  

Complementando essa análise, lembra-se que em artigo recente 

Evandro Menezes de Carvalho552 referiu-se à degradação da docência em 

Direito e esse, de fato, é item não desprezível no quadro geral da crise do 

ensino do Direito. Segundo esse autor a Fundação para Pesquisa e 

Desenvolvimento da Administração, Contabil idade e Economia 

(FUNDACE), mediante pesquisa de campo,  mostrou que 80,5% dos 

advogados paulistas consideram o Poder Judiciário parcial e que meios 

econômicos, contatos pessoais ou f i l iação polít ica têm um peso 

considerável no dia a dia dos tribunais.   

                                                 

551  -  FERRARI DE OLIVEIRA, Jul iana. A formação dos professores dos cursos de 
Direito no Brasil:  a pós graduação stricto sensu.  São Paulo: PUC-SP, 2010, p.  . 

552 -   MENEZES DE CARVALHO. Evandro -  Degradação da docência em direito    in   

Correio Brazi l iense -  de 13/06/2011.   Para efe ito de referênc ia: o autor é pres idente 
da Assoc iação Brasi le ira de Ensino do Dire i to ,  professor da FGV Dire ito Rio, bacharel  
em dire i to  pela UFPE e doutor  em Dire ito  Internac ional pela USP. 
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Remete, ainda, à tese defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em seu Departamento 

de Ciência Polít ica, por Frederico Normanha Ribeiro de Almeida: A 

nobreza togada: as elites jurídicas e a política da Justiça no Brasil 553, 

defendida na USP, que sustenta que as elites institucionais, prof issionais 

e intelectuais que controlam o sistema judiciário brasi leiro têm a mesma 

origem social. Cursaram e se formaram nas mesmas universidades (em 

particular: as tradicionais escolas de Direito de São Paulo e do Recife, 

nas primeiras escolas l ivres da República, em escolas confessionais de 

elite e em poucas e distintas escolas particulares surgidas antes da 

massif icação dos anos noventa) e desenvolveram trajetórias prof issionais 

semelhantes, i.e.,  no caso do Judiciário, em particular,  haveria um 

fechamento para os ‘outsiders’ em claro confronto com os princípios 

constitucionais. 

Por outra parte, em artigo publicado no jornal O Estado de São 

Paulo, em três de outubro de 2010, o professor de Direito do Comércio 

Internacional da USP, Luiz Olavo Baptista, falou sobre um concurso para 

professor t itular daquela inst ituição de ensino, em que dois membros da 

banca examinadora não tinham formação na área jurídica, destituídos, em 

conseqüência e em princípio, de condições objetivas para avaliar o 

conhecimento jurídico dos candidatos.  

Em outro momento, em vinte de janeiro de 2011, a professora de 

Direito Civi l, Teresa Ancona Lopez, publicou artigo na Folha de S. Paulo  

em que admitiu haver grave crise inst itucional na Faculdade de Direito da 

USP defluente das injunções polít icas internas e externas nos concursos 

para seleção de professores. Fato de há muito notório, com verdadeiros 

‘donos’ de concursos para provimento de cargo de professor – provocando 

                                                 

553 -  RIBEIRO DE ALMEIDA, Freder ico Normanha. A nobreza togada: as el ites 
jurídicas e a pol ít ica da Just iça no Brasi l .  São Paulo: U. S. P. ,  ( tese de doutorado) ,  
2010. 
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o afastamento de talentosos candidatos pelo simples fato de haver 

divulgação of iciosa dessa circunstância.  

Professores universitários  devem dar exemplo cot idiano de adequado 

exercício da docência e de permanente empenho na pesquisa jurídica, 

além de contemplar os melhores no provimento de cargos. Os membros 

de bancas de seleção e concurso deveriam lembrar-se que o princípio 

burguês do mérito, ainda precisaria presidir às escolhas. Com o artif ício 

da aderência ao núcleo do concurso excluem-se títulos e trabalhos a f im 

de dar precedência ao menos preparado (e de antemão escolhido, num 

compadrio indevido) – seria possível melhorar a qualidade docente 

laborando-se nessa equívoca compartimentação do conhecimento, de fato 

uno e integrado? 

O Direito é ciência social aplicada e requer além do labor acadêmico, 

a experiência das l ides jurídicas e os prof issionais, como juízes, 

advogados, promotores, trazem para a sala de aula o vivido que a simples 

teorização escamoteia e desnutre. Não se nega isso, porém, ao se 

tornarem professores não devem se alhear ao universo da educação 

superior e da prática e aquisição de conhecimentos específ icos sobre as 

metodologias de ensino, de pesquisa, de controle e de avaliação. Esse 

mister exige, ademais, atualização constante no uso das novas 

tecnologias de ensino no processo de aprendizagem e a part icipação em 

linhas de pesquisa, em seminários e outras formas de divulgação do 

estado da arte em sua área de aplicação e atuação554. 

                                                 

554 -  Em art igo ant igo e mui to d iscut ido:  CHAUI, Mar i lena de Souza.  Ideologia e 
educação,  in Educação e Sociedade. ano I I ,  nº 5,  janeiro de 1980,  p. 24 – 40, 
d iscute a função do professor e conc lui :  “<.. .> O professor t rabalha para supr imir  a 
f igura do a luno enquanto aluno, is to é, o trabalho pedagógico se efetua para fazer  
com que a f igura do estudante desapareça, Para is to,  o professor prec isa fazer um 
esforço cot id iano para que seu lugar permaneça vazio, pois seu trabalho é tornar  
possível o preenchimento  desse lugar por  todos aqueles que estão exc luídos dele e 
que aspiram por e le e pelo qual não poder iam aspirar  se já es t ivesse preenchido por  
um senhor e mestre.    Porque ex is te o lugar do professor,  mas exis te como lugar  
vazio, todos podem desejá- lo e n inguém pode preenche- lo senão sob o r isco de 
destruí- lo.  A re lação professor-a luno é assimétr ica e sem diá logo: este se torna 
possível  quando o a luno desaparece e em seu lugar surge  novo professor .  “  (p.  39) .  
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Afirma Evandro Menezes de Carvalho no art igo citado: 

 

Uma ins t i tuição de educação super ior  que queira ser referênc ia 
no ensino jur íd ico terá que contar com professores dedicados 
inte iramente à produção e à d isseminação de um saber de outro 
nível:  cr iat ivo, inovador e interd isc ip l inar ,  capaz de expandir  os  
hor izontes da dogmát ica jur íd ica e levá- la ao encontro das outras  
c iênc ias cujas leis não são ins t i tuídas por desejo polí t ico. Tal  
como o juiz que administra a sua vara e o advogado que gere o 
seu escr i tór io ,  o professor  de carre ira é imprescindível  também 
para a gestão do projeto pedagógico da inst i tu ição de ens ino 
super ior  que se toma cada vez mais complexa para atender  e 
u ltrapassar as exigênc ias do Min is tér io da Educação, do mercado 
e da soc iedade. Os professores que consentem com a 
degradação dos raros  espaços prof iss ionais da carre ira docente 
são também coniventes com a cr ise de legit im idade das 
inst i tu ições jur ídicas em geral .  É prec iso valor izar mais o saber e 
menos o poder nas faculdades de d ire ito do Brasi l .  Do contrár io ,  
estaremos ens inando os a lunos a quererem saber menos e poder  
mais.  

É preciso insistir-se sobre esse ponto fundamental: a dedicação ao ensino não 

constitui a principal preocupação dos professores de Direito: a carreira docente 

remunera mal e se dá prestígio, exige muita dedicação: não apenas para preparar as 

aulas e as estratégias docentes necessárias, mas ainda compele a publicar e não 

poucos professores (de renome na área) acabam por incidir na repetição de capítulos 

em várias de suas obras, a fim de atender aos requisitos dos órgãos controladores da 

pesquisa, mais preocupados com o número de artigos e da qualidade  do veículo, do 

que com a efetiva contribuição ao conhecimento. 

 

9.2. O educando e seu educador. 

 

Construiu-se nas páginas precedentes um conceito de sujeito, que 

pode ser visto, entre outras perspectivas, como o educando. Quando se 

diz que uma atmosfera semântico pragmática encontra-se na perspectiva 

                                                                                                                                                     

Após essa longa paráf rase do d ito atr ibuído a Lao-Tse: quando o d iscípulo es tá 
pronto, o mestre aparece; quer-se af irmar que as f iguras do professor e a do a luno 
são constructos e dependem de uma teor ia de supor te. Nos textos apresentados 
segue-se a tradição burguesa de que a autora também trata nesse mesmo art igo (p. 
36-37).   
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de aprendiz signif ica-se, ao mesmo tempo, que pode estar recebendo 

novos conteúdos semânticos, ou adquirindo experiência prát ica.  Isso não 

signif ica que quem aprende não possa ensinar, nem reciprocamente. 

O confinamento desse processo, nas eras Moderna e 

Contemporânea, na ‘escola’ (do latim  schola provindo do grego Skholè  

(σχολή): tempo l ivre, ocioso) fez com que Bourdieu555 desse à palavra 

skholè um sentido técnico: o ócio requerido pelo trabalho intelectual e 

distante da necessidade econômica e social.  Além disso, tal 

confinamento, cria o fundamento necessário para que o aprendiz adquira 

o status de aluno: ninguém será aluno se não houver escola. 

Sácristan556  em definição prel iminar: 

Se o a luno é aquele que é educado  e ensinado, a const i tu ição 
dessa f igura deve ocorrer ao mesmo tempo que a daqueles que 
desempenham as funções recíprocas: a de quem o educa e 
ens ina. O professor é uma f igura resultante da acumulação de 
quatro processos h istór icos em pr imeiro lugar ,  como suplente que 
irá assumindo o papel  dos pais no cuidado, guia e educação dos  
menores per tencentes à burgues ia e, mais tarde,  às  c lasses 
a ltas,   em segundo lugar ,  como subst i tuto encarregado de cuidar ,  
v igiar  e moral izar os f i lhos das famíl ias que não podem ou não 
querem  desempenhar essa função, em terceiro lugar ,  como 
‘espec ia l is ta ’  que assume o quase monopól io da d ifusão de 
a lguns saberes que foram sendo impostos como mais úte is,  
pres t ig iosos e legít imos ( fundamentalmente os  que têm como 
chave de acesso a le i tura e a escr i ta) ,  em detr imento de outros;  
f ina lmente ,  como f igura le iga que assume em nome da soc iedade,  
representada pelo Estado, a missão de educar e d ifundir  um 
determinado projeto cultura l a serv iço dos interesses gera is dela.  
Os professores não foram nem são apenas os encarregados 
dessa missão, embora eles tenham se formado como o grupo que 
concentra mais seu desempenho fora da famíl ia,  como ‘mestres ’ 
de um of íc io ou corporação formalmente reconhec ida pela 
soc iedade. 

 

Acaba por ressaltar a característ ica dialét ica do professor e de seu 

aluno, a alternância dos pólos, em verdade, em que o educando pode 

                                                 

555 -  BOURDIEU, Pierre,  Méditat ions Pascal iennes. Par is :  Le Seui l ,  1997. 

556 -  SACRISTÁN, José Gimeno. O aluno como invenção. t rad. Daisy Vaz de Moraes,  
Porto Alegre: Ar tmed,  2005,  p. 127-128. 
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educar e o educador, Sem dúvida, o modelo apresentado por Sacristán 

comporta em seu bojo uma retomada da Tese VII de Benjamin557: “Não há 

qualquer documento de cultura que não seja contemporaneamente um  

documento de barbárie.”, numa versão em que a oposição se desloca para 

uma subespécie dessa tensão, aquele em que há o intermediário para a 

civil ização e o incivil  a ser introduzido nos ritos civi l izatórios a part ir de 

uma cultura de vencedor. Como ressalta Löwy558: 

“Mas a idéia de Benjamin tem uma signif icação mais ampla na 
medida em que a a lta cultura é produzida pelos pr iv i lég ios  
advindos da labuta v iva das massas em que e la não poder ia 
ex ist ir  sob a forma histór ica sem o trabalho anônimo (escravos,  
camponeses ou operár ios) ,  em que os bens cul tura is são 
‘produtos de luxo’  fora do a lcance dos pobres, es tes tesouros da 
a lta cultura são,  inevi tavelmente, em todos os modos de 
produção, fundados sobre a exploração – quer d izer,  sobre a  
apropr iação do trabalho excedente por uma classe dominante.   
Estes são, então, ‘documentos de barbár ie ’ ,  nasc idos da injust iça 
de c lasse, da opressão soc ia l e polí t ica, da desigualdade, da 
repressão,  dos massacres e das guerras  c iv is.  

E esse é, precisamente, o registro da skholé  – o tempo livre para o 

estudo tem um custo social a ser suportado por quem não pode e não 

pôde ter acesso a ele. Mas, por outra parte, o retorno dos projetos do seio 

dessa cultura, quer como objeto civil izatório, quer como simulacro a ser 

consumido como recompensa civi l izacional para o preço da perda da boa 

consciência do mundo primal, como sucedâneo do prazer perdido, ou 

melhor, substituído – requer a presença de estruturas e funções 

disponíveis na escola e na escolarização.  

A cultura (o recolhido, o reservado) tem como pressuposto a escolha 

para efeito da messe e se a esperança da colheita está na semente, a 

seminação depende do solo e do semeador. E, para prosseguir na 

                                                 

557 -  BENJAMIN, W alter .  Anmerkungen.  In Gesammelte Schriften.  Franckfurt :  
Suhrkamp, Band I ,  3 ,  1981. 

558 -  LÖW Y, Michael .  “A contrapelo”. A concepção dialética da cultura nas teses de 
Walter Benjamin (1940).  In Lutas Sociais 25/26,  2º semestre de 2010 e 1º  semestre 
de 2011,  p. 20-28, p.  24. 
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metáfora, será preciso considerar, ainda, que a semente precisa, antes, 

transformar-se para que a nova planta possa produzir seu fruto. 

Esse labor interpretativo que o ensino exige em seu processo é 

produto histórico, é construído no interior no sistema e o compõe. 

Educador/educando são uma estrutura bifronte e albergam em seu 

processo o mesmo labor reiterado da gestação de projetos e da colheita 

de objetos numa tensão dialógica/dialética inf inda. 

Acresça-se a isso a observação de Jerez Mir559 de que: 

Suponer que los sujetos impl icados en e l proceso de formación  
del conoc imiento, profesores y alumnos, es tán en condic iones de 
descubr ir  la condic ión ideológica del conoc imiento escolar para 
construi r  después un conoc imiento a lternat ivo, personalmente 
l iberador  y capaz de t ransformar de forma pos it iva a la soc iedad,  
parece un voluntar ismo epis temológico excesivamente opt im ista. 

 

e poder-se-á perceber que essa relação traz em si todas as 

circunstâncias sistêmicas, além de se denunciar o aspecto mais dif ícil da 

teoria do currículo: excelentes discursos sobre os fundamentos e fraca 

capacidade pragmática – grandes projetos sem uma estratégia clara e 

bem estruturada de implantação.  

Como já se apontou, o currículo participa da esfera da cultura: 

constrói projetos, mas reserva à didática e à prática de ensino a sua 

reversão à esfera da civi l idade, a esse últ imo âmbito pertence a 

imposição e inculcação dos conteúdos pensados e planejados no projeto 

curricular que, por sua vez, numa violência simbólica inaudita recorta da 

‘realidade’ construída e a construir, as parcelas consideradas necessárias 

à sociedade e, em  particular, a suas classes dominantes. Dessarte, do 

prof issional pensado ao prof issional construído há a distância irredutível 

do projetado na cultura ao possível da civil idade.  

                                                 

559 -  JEREZ MIR,  Rafael.  Sociología de La Educación. Madr id: Consejo de 
Univers idades, 1990. 
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Sempre se faz necessário indicar que se a práxis pode ser 

revolucionária, no sentido de buscar – incessantemente – a produção do 

novo; a práxis também pode ser objeto de revolução e que isso se pode 

dar de modo muito menos complicado do que se supõe. 

 

9.3. Passo preliminar: a proposta de um currículo para os cursos 

de graduação. 

 

Sem confundir a currículo com grade curricular, embora se venha a 

propor uma, acredita-se que a formação de um jurista (entendido como 

prof issional que mil ite em qualquer área jurídica) depende de 

instrumentos teóricos, técnicos e práticos a serem apresentados de modo 

consistente durante o período admitido pelas regulações dos órgãos 

legalmente competentes para tanto. 

O jurista desempenha funções complexas vez que suportadas por 

discipl inas de caráter abrangente e de dif íci l circunscrição teórica, posto 

aplicáveis aos mais diversos âmbitos da civi l idade. Filosofia; Sociologia; 

Polít ica, História Geral, da Sociedade e das Instituições Sociais; 

Antropologia (sociológica e f i losóf ica); Psicologia e reiterada atualização 

sobre o f luir do mundo (não apenas no âmbito polít ico, mas incluso dos 

‘gossips’ e vanidades sociais) representam algumas das vertentes 

informativas da ação concreta do jurista. 

Ademais, a estruturação de uma força de trabalho social dedicada à 

manutenção do status quo e, ao mesmo tempo, capaz de transformá-lo – 

traz consigo uma série de requisitos tais como a definição do tempo de 

trabalho e de lazer ( inclusive a definição de qual t ipo de lazer); dos 

métodos de pagamento e f ixação de salários, pro labore e honorários; da 

mobilidade prof issional possível e desejável; das polít icas corporativas 

para a contenção de oferta de mão-de-obra (exames de OAB, por 

exemplo);  fornecimento de uma visão de mundo adequada (em geral, pelo 

conservadorismo dos corpos docentes das faculdades: conservadora e 
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adaptada), de orientação ideológica e crenças (em particular naquelas 

que definirão seu processo prof issional, tais como, segurança jurídica; 

preponderância dos ditames constitucionais; stare decisis  etc.) ; def inição 

de regras para a continuidade do processo produtivo (substabelecimentos, 

distratos, novações etc.). 

Essa plêiade de requisitos necessita ser repensada quanto à sua 

orientação, pois as transformações da sociedade defluem de um 

andamento pari passu  do exercício dessa prof issão e os requisitos de 

manutenção da ordem e transformação das idéias e das crenças. A 

prof issão de jurista alberga, destarte, dois movimentos: um de 

conservação do status quo e outro de busca incessante de novo ponto de 

homeostase que, a um tempo, transforme e mantenha o sistema existente. 

A falta de percepção dessa realidade levou a descompassos na 

propositura de matrizes curriculares para a formação dos juristas. Para 

util izar uma metáfora, o jurista consciente de seu papel social permanece 

sempre na terra-de-ninguém: precisa conservar a ordem e, para tanto, 

deve ser capaz de entrever os requisitos sociais futuros e, assim 

transformar e transformar-se no interior dessa sociedade por força de 

interações dialéticas, inevitáveis, entre esse ser humano e o meio social 

(cultura vertida em civil idade) em que se insere. Para tanto é preciso 

educá-lo e, no dizer de Pereira Ramalho560: 

Af inal ,  mais que outras ins t i tu ições soc ia is,  a educação parece 
estar ancorada a meio caminho  entre dois  pontos de referênc ia 
necessar iamente ideológicos.  De um lado é produto da ideologia 
de seus promotores, de outro lado, é uma instânc ia de  
s istemat ização de ideologia, uma ins tânc ia de que a soc iedade 
parece lançar  mão com espec ia l fervor  e cont inuidade. 

 

A f ixação das prát icas sociais em hábitos depende essencialmente de 

inst ituições sociais – o meio por excelência dos juristas – considerando-

                                                 

560 -  PEREIRA RAMALHO, Jether .   Prática Educativa e Sociedade: um estudo de 
sociologia da educação.  Rio de Janeiro:  Zahar ,  1976. 
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se que: a) em verdade as instituições são construídas por práticas sociais 

humanas sedimentadas; b) que se manifestam, via de regra, mediante 

postulações e posturas submetidas a normas; c) que tem duração superior 

àquela da vida de seus inst ituidores diretos; d) que dependem do alvitre 

de seus dirigentes a partir de pressões sociais e econômicas de 

conjuntura; e) estão incluídas em sistemas de instituições sociais 

mantendo, então, relações de dominação com estas e, enf im, f) são 

instâncias controladoras de ações sociais, incluso de seus próprios 

agentes; para concluir que os acontecimentos sociais ou se incluem no 

âmbito de atuação de instituições existentes ou, então, forçarão o 

produzir de outras que os atendam. 

Seria, então, o jurista, um prof issional capaz de subsumir as 

condições das ocorrências às normas vertidas por inst ituições sociais ou 

de, no limite de laborar por produzir novas a f im de decidir (não 

solucionar) os conflitos sociais. Tendo em conta que as instituições dão 

as soluções que podem e não as desejadas, esse labor tenderia a, no 

longo prazo, mesmo agindo no sentido de provocar alterações nas 

respostas da inst ituições, provocar os ajustes necessários à manutenção 

da homeostase social. 

Para responder a essas demandas, propõe-se, aqui, um currículo que 

manifeste todas essas necessidades e as atenda, com alguns requisitos 

de atuação estratégica que se passa a expor. 

9.3.1. Requisitos estratégicos. 

Por muito tempo os estudantes de Direito detestaram as exigências 

oriundas do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e isso devido a várias 

razões: os processos são repetit ivos; os relatórios são, muita vez, 

despidos de interesse teórico-prát ico;  não se respeita a opção do 

alunado quanto à área de concentração que desenvolverão como 

prof issionais; os horários disponíveis para a execução da tarefa são 

diurnos e muitos trabalham nesse período e, enf im, o próprio NPJ é 

concebido, pela maior parte das faculdades, como instância onerosa e de 
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pouco encaixe numa estrutura de curso giz-lousa- sal iva, i.e., das mais 

lucrativas pelo seu baixo custo.  

No modelo que se pretende implementar e que não se resume a 

desenvolvimento de  PBL ou de cases studies, outros serão os requisitos 

conforme se mostrará a seguir. 

 

9.3.1.1. Problem Based Learning – PBL – síntese do processo. 

No PBL, o sucesso repousa sobre uma série de pré-requisitos dentre 

outros: (a) espaço livre para o auto-aprendizado do aluno; (b) revisão do 

papel do docente no processo ensino-aprendizagem; (c) revisão do 

conceito de autonomia departamental; (d) mudanças dos critérios de 

seleção de alunos; (e) investimento em infra-estrutura. Isso signif ica um 

aumento signif icat ivo de custos, não fora o processo   - freqüente – de 

dispensar os professores de horas-aula mais caras e contratar um maior 

número de tutores e de investir o mínimo em infraestrutura (o desejável 

seria dispor de material instrucional adaptado ao método; espaços para 

reuniões em pequenos grupos com possibil idade de discussão e debate; 

bibl iotecas bem aparelhadas, laboratórios de informática com banda larga 

disponível; recursos audiovisuais e, em particular, acesso a fontes de 

referência on-l ine para julgados em todas as instâncias etc.  

Ademais, o Problem-Based Learning – PBL requer o uso de um 

contexto real para o aprendizado, promove o desenvolvimento da 

habil idade de trabalhar em grupo, e também respeita o estudo individual, 

segundo os interesses e capacidade de cada estudante: o ensino é 

centrado no aluno que, de receptor passivo torna-se o agente e principal 

responsável pelo sua aprendizagem.  

Os tutores  pela proximidade com o educandos nos grupos (em geral 

e idealmente com até 12 componentes) têm a oportunidade de bem 

conhece-los e acompanhá-los durante todo o curso. Há reuniões, duas ou 

três vezes por semana, para discussão dos problemas em estudo. Não há 

ensino em moldes tradicionais e o tutor modera as discussões, 
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conduzindo-as quando necessário e indicando/fornecendo os recursos 

didáticos úteis para cada situação. 

A primeira reunião se volta aos conhecimentos existentes (repertório) 

dos estudantes sobre o problema em análise; as questões intervenientes 

são identif icadas e listadas para efeito da elaboração e formulação dos 

objetivos de aprendizagem, tomando em consideração os tópicos teóricos 

considerados úteis para o esclarecimento e a resolução do problema . 

Uma segunda etapa consiste no clareamento dos termos dif íceis, de 

melhor e mais abrangente definição do problema e das questões 

aderentes a serem entendidos e explicados. 

A seguir, analisa-se o problema a f im de compreendê-lo em sua 

situação e quais os interesses das partes envolvidas no mesmo. Nesse 

mesmo movimento é interessante ouvir os membros do grupo acerca de 

suas experiências quanto ao assunto e reunir os conhecimentos 

necessários ao deslinde do mesmo. 

Um momento preparatório relevante consiste, agora, em resumir os 

resultados mais relevantes e descartar os supérf luos, redundantes ou, 

simplesmente, incorretos. Aqui torna-se relevante a part icipação do tutor, 

e se possível, do orientador, a f im de formular os objet ivos instrucionais 

que servirão de base para o estudo individual. 

Enfim, restará relatar os resultados individuais ao grupo e buscar, 

com este, a integração do resultado, após cuidadosa discussão (a f im de 

causar o menor dano possível, dada a situação) para, enf im, produzir a 

solução (peça jurídica a ser encaminhada às inst ituições competentes; 

reunião de concil iação etc.). 

Esse processo, conforme descrito, aponta para outros requisitos e 

vinculados ao processo selet ivo do alunado, posto que esses devem ter o 

hábito de estudarem sozinhos; de formular objet ivos de aprendizado, 

mesmo que os precisem reformar várias vezes para alcançar o resultado 

desejado;  de serem capazes de aprender mediante leitura e discussões; e 

f inal e principalmente, que se afaçam à aprendizagem de caráter prát ico. 
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9.3.1.2. O processo dos case studies.  

Os case studies (estudos de caso)  preocupam-se com responder a 

questões formuláveis com por que e como acerca de fenômenos sociais 

complexos, com fronteiras tênues e sobre os quais o pesquisador tenha 

poucas condições de controle, tendo em vista a multipl icidade de 

variáveis de interesse, muitas fontes de evidência e coleta de dados 

guiada por hipóteses controladas pela f inalidade da pesquisa, em geral,  

explicativa, exploratória ou descrit iva. 

Como é natural (como, de resto, acontece em qualquer modalidade 

de pesquisa) há questões restr it ivas a essa abordagem e são relevantes, 

por exemplo: as de emprego de método (quantitat ivo/qualitat ivo); a falta 

de tratamento sistemático de dados; de impossibil idade de relato de todas 

as evidências; da inviabi l idade de fornecer suporte para general ização 

científ ica e conduzir apenas à general ização de proposições teóricas 

isoladas; conclusões dependentes da capacidade de sintet ização dos 

autores etc. 

O projeto de um estudo de caso passa pela seleção dos componentes 

centrais do caso e suas funções, assim, deve-se indicar as principais 

questões (em geral perguntas envolvendo por que? e como?); as 

proposições teóricas envolvidas como foco; corte epistemológico para 

efeito da delimitação dos limites da pesquisa; relações entre os 

fenômenos estudados; vínculo lógico entre as proposições; cri térios para 

interpretação dos resultados. Estabelecer, então, uma estrutura conceitual 

e um plano de ação para transitar das questões ao conjunto de 

conclusões. 

O estudo de casos supõe uma aspecção teórica prévia sobre o que se 

estuda e se houver base teórica suf iciente escolhe-se um projeto 

explicativo, vez que mais adequado ao modelo nomológico-dedutivo 

dominante nas explicações científ icas. Para tanto, escolhem-se as 

proposições teóricas mais adequadas para o caso em estudo via revisão 
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bibl iográf ica e identif icação de interlocutores possíveis para o caso 

estudado, tendo em vista o alcance da resposta a propor e o nível de 

abrangência explicativa a obter ( individual, organizacional ou social).  

Do ponto de vista pedagógico é preciso selecionar os casos a estudar 

para que os objet ivos instrucionais sejam alcançados e, em geral, os 

mesmos critérios empregados para escolher os experimentos adequados 

para a teoria ensinada mostram-se adequados para escolha dos casos, 

vez que devem ref letir as características e problemas subjacentes à 

estrutura conceitual e as proposições teóricas de base. 

A general ização decorrente do estudo de caso (o tópico de interesse 

empírico) se vincula ao projeto e à teoria prel iminar escolhidos e decorre 

de um processo analít ico e não estatístico, pois se refere ao caso e tem 

como fonte de informação a chamada unidade de análise ( uma dada 

polít ica de decisões judiciais envolvendo ações populares, por exemplo). 

Isso remete, de imediato, à necessidade de bem documentar o caso 

estudado, o que se faz relatando os procedimentos e regras gerais a 

empregar durante o estudo; uma referência explícita aos objetivos, 

resultados esperados, l iteratura  e pesquisas análogas disponíveis etc. 

Deve-se, ainda, indicar os procedimentos de campo, quando for o caso, e 

os critérios de formação de eventuais questionários a aplicar. Sem 

esquecer que todo esse processo deve ser desenvolvido e val idado por 

todos os pesquisadores.  Conveniente indicar, ainda, que a f lexibi l idade 

do projeto do estudo de casos radica na seleção de casos diferentes dos 

inicialmente escolhidos,mas não na mudança de propósitos ou objet ivos a 

estudar a partir dos casos.  

As evidências buscadas para efeito do estudo de casos são, 

principalmente as seguintes:  documentos (cartas, relatórios, agendas, 

declarações de vontade etc.); arquivos (de papel ou eletrônicos; 

orçamentos, gráf icos etc.); entrevistas (com  os respectivos questionários 

e suas propostas de elaboração); observação direta (preferivelmente com 

a part icipação e relatórios de vários membros do grupo); observação 
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participante, quando possível (assumindo um papel na situação e 

intervindo sobre ela) e, objetos relacionados ao caso. 

Faz-se necessário, desse modo, coletar dados com cuidado e 

empregando múlt iplas fontes de evidência e buscando convergências 

entre os dados obtidos dessas diferentes fontes (tr iangulação); criar uma 

base de dados com notas, documentos, narrativas do processo de 

descoberta e material tabulado: todos  relat ivos ao estudo de caso e , 

enf im, manter uma cadeia de evidências que conduza das questões 

inicialmente postas sobre o caso até as respostas possibil itadas pelo 

processo. 

Espera-se de um membro do grupo, para efeito de bem conduzir o 

estudo de casos, que tenha um bom conhecimento do fenômeno sob 

análise mediante prévio estudo das teorias existentes sobre o mesmo; 

sensibil idade para reconhecer desvios no conjunto esperado de dados a 

partir dessas teorias de partida; capacidade de formular boas questões;  

paciência e habilidade de ouvir; f lexibil idade e adaptatividade. Isso para 

efeito de processar, a seguir, o mais dif íci l momento desse método: a 

análise das ‘evidências’ construídas. É relevante pré-estabelecer, já no 

início do estudo, uma estratégia analít ica geral que elimine parcela das 

técnicas existente a f im de reduzir a complexidade da análise. Caso não 

seja possível, o emprego de tabulação de freqüências; matrizes; 

esquemas temporais; regressão estatística e outras técnicas indutivas 

poderá facil itar o início da análise. 

No mais das vezes, empregam-se duas estratégias principais: uma 

que repousa sobre as proposições teóricas  empregadas no projeto do 

estudo de caso a f im de el iminar parcela dos dados e centrar o interesse 

em dados que suportem o objetivo pré-selecionado. Outra que efetiva a 

análise a part ir das descrições das características gerais e relações 

mantidas pelo fenômeno sob estudo. Ambas, entretanto, comparti lham 

técnicas analít icas tais como comparação de padrões (pattern matching) 

com característ icas descrit iva e/ou explicativa, vez que compara padrões 
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obtidos empiricamente com os preditos/esperados a partir da base teórica 

e leva ao exame de possíveis padrões alternativos; à busca da exclusão 

de outras explicações rivais (teorias concorrentes) por efeito dos 

resultados encontrados no estudo do caso e a busca pelos mais simples 

padrões e com o menor número de variáveis por via de explicitação das 

diferenças a determinar;  e, enf im, num intento mas explicat ivo, a 

estruturação explicativa que busca analisar os dados obtidos no estudo de 

caso  a f im de construir um a explicação para o caso por intermédio dos 

vínculos causais. 

Deve-se insistir que uma explicação resulta de uma série de iterações 

e se compõe, pelo menos, dos enunciados teóricos inicialmente 

assumidos(enunciados primários) ,  da comparação dos dados construídos 

no processo de obtenção de informações sobre o caso inicial e do caso 

resultante; revisão dos enunciados primários; exame dos pormenores do 

caso f inal em estudo; revisão sistemática de todo o processo; 

comparação, se possível, do resultado obtido com casos análogos 

anteriormente estudados e, enf im, se o resultado construído ao longo do 

estudo de caso, de fato, não se afasta do escopo do problema examinado. 

 

9.3.1.3.  O método que se propõe. 

Viu-se ao longo desse trabalho três principais métodos para efeito de 

obter resultados efetivos no trabalho acadêmico: o sugerido por Popper 

com seus três passos constitut ivos (o problema; tentativas de soluções; a 

eliminação das pseudo-soluções), o PBL - problem based learning  exposto 

no item 9.3.1.1. e o dos case studies  presente no item 9.3.1.2.  

A conjectura que se apresenta a part ir daqui incorporará referências 

de uns e de outros e proporá uma outra via para um efetivo ensino do 

Direito. 

Inicialmente se quer apontar que esses métodos se estruturam no 

princípio geral de que os problemas são divisíveis e podem ser estudados 

por um processo analít ico. Ora, esse tradição cartesiano-posit ivista 
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denuncia suas l imitações sempre que as condições originárias do 

problema são mais importantes, que as demais,  para o resultado f inal a 

alcançar561. Numa lide jurídica sempre se encontra essa condição de as 

condições originárias se imporem sobre as advenientes, até mesmo pela 

l imitação dos argumentos possíveis depois de a petição inicial ser 

apresentada. 

Não se pretende sequer supor que se faça, aqui, uma análise crít ica, 

vez que, como apontam Mazzott i e Alves-Mazzotti562:  

No entanto, no d iscurso f i losóf ico, a consc iênc ia é apresentada 
como algo d iv is íve l  em consciênc ia ingênua ( termo I )  e  
consc iência cr í t ica ( termo I I)  e  não é de alguma coisa, apresenta-
se como uma ent idade quase natural .  O termo I I  (consc iência 
cr í t ica) apresenta todas as boas qual idades que o locutor julga 
per t inentes, e es tas são jus tamente as que fa ltam no termo I  
(consc iênc ia ingênua) .  O maior va lor  da consc iência cr í t ica, se 
admit ido pelo audi tór io ,  fará com que se introduza uma 
diferenc iação entre as pessoas: as ingênuas, a maior ia da 
população, e as cr í t icas, as do grupo a que per tence o orador e 
ao qual o audi tór io  é chamado a part ic ipar .  A mesma técnica é  
ut i l izada para d izer que o conhecimento comum, o senso comum, 
é infer ior  ao conhec imento cr í t ico, sem dizer  a que se refere esse 
conhec imento,  qual o assunto em questão. 

 

Esse conhecido topos retórico e já referido, por exemplo, por Jean 

Jaurés563, não compõe o movimento argumentativo seguido neste trabalho. 

A distinção repousa sobre critério pragmático e conexo à ação. O 

conhecimento dito crít ico permite se entreveja os critérios de escolha da 

                                                 

561 -  Sem esquecer,  é c laro, que o todo é maior que a soma das partes em todas as  
questões efet ivamente re levantes. 

562 -  MAZZOTTI, Tarso e ALVES-MAZZOTTI. Alda Judith.  Analise retórica na 
pesquisa em representações sociais.  In ALVES-MAZZOTTI. Alda Judi th & FUMES, 
Neiza de Lourdes F.  & JUNQUEIRA DE AGUIAR, W anda Mar ia.  Estudos sobre a 
atividade docente:  aspectos teóricos e metodológicos em questão. ,  São 
Paulo/Maceió: EDUC/UFAL, 2010, p. 71-87.  

563
 -   JAURÈS, Jean & GUESDE, Jules .  Le Discours des deux méthodes. apres. Louis  

Mexandeau,  Par is :  Le passager c ladest in,  2007. 
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ação a empreender e suas conseqüências, isto é, segue o modelo geral 

de ação proposto neste texto no Capítulo 5.  

Tendo em vista as questões epistemológicas e do 
conseqüente corte necessário para efeito de maior 
precisão enunciativa,  a questão inicial a responder 
quanto ao método – tem caráter didát ico. Nesta 
conjuntura entender-se-á como questão da Didática 
Geral – qualquer uma que se ref ira a como ensinar ou 
como aprender. As exposições feitas por Warde564 e 
Junqueira Marin565 viabi l izam esse encaminhamento 
posto que, para a primeira, há três tendências sobre o 
objeto da didát ica: uma adveniente dos Estados Unidos 
que não atribui campo específ ico à Didática e distribui 
seu pretenso objeto para outros ramos do saber; outra,  
proveniente da França, que acredita só possa ser 
aplicada a campos particulares de ensino e seria, 
assim, inviável uma Didática Geral e, enf im, uma de 
linhagem germânica, a que o Brasi l se f i l iaria, que a vê 
como discipl ina autônoma no âmbito das ciências da 
Educação. Embora acrescente que há um compósito de 
muitas origens a lastrear a criação de cursos de 
Pedagogia, o que obscurece o sentido atribuído à 
Didática. Para Junqueira Marin o foco da Didática 
repousa na prática: o modo de ensinar 
independentemente da ‘ciência mãe’ e conclui o art igo 
citado dizendo :  
Part i lho da idéia já ve iculada anter iormente e s intet izada por  
W arde (1991) de que o avanço advirá se trabalharmos, na 
Didát ica, buscando ident i f icar a l inguagem que lhe seja própr ia,  
extra indo a es trutura de pensamento que é própr ia aos modos de 
atuar dos docentes e os fundamentos de sua ação para obter  
resul tados, não de modo f ragmentado ou d ispenso, mas 
art icu ladamente. 

 

Com isso se pode af irmar que o campo específ ico da Didática 

repousa sobre as questões de ‘como ensinar’ e tem referência, portanto, 

                                                 

564 W ARDE, Mir iam Jorge. O estatuto epistemológico da Didát ica. in Publ icações da 
F. D.  E.  – Fundação para o Desenvolv imento da Educação, 1991.  

565 -  JUNQUEIRA MARIN, Alda. Didática e currículo: conceitos, pesquisa e 
necessidades de avanço,  comunicação ao IV Colóquio Luso-bras i lei ro sobre  
questões curr icu lares  e VII I  Colóquio sobre questões curr icu lares,  F lor ianópolis /SC, 
2008. 
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direta sobre o aperfeiçoamento dos processos de transmissão de 

quaisquer conteúdos – isso, neta conjectura se refere à intersubjet ivação; 

ao comparti lhamento semântico pragmático de disposições sobre o 

mundo, por sua vez, conforme se disse na proposição 7 do Sumário, numa 

retomada do pensamento wittgensteiniano, é tudo que é o caso. E o caso 

só pode ser, segundo o encaminhamento aqui proposto, a superação 

dialét ica do par Cultura e Civil ização. O ensino, operação complexa em 

que duas atmosferas semântico pragmáticas intersubjet ivam conteúdos e 

práticas numa autêntica ‘ensinagem’ (ensino/aprendizagem – vez que ao 

ensinar também se aprende), incorpora o projeto posto pelo Currículo e o 

objeto resultante dos processos da Didática – promovendo a formação de 

intersecção semântico-pragmática apta a permitir a transformação dos 

mundos do educador e do educando. 

Assim o método a se propor, tomando em consideração as premissas 

acima, será aquele conhecido pelos epistemólogos, em particular Jaakko 

Hint ikka566 e Georg Polya567, como o ‘método geométrico dos gregos’,  cuja 

ef icácia e força heuríst ica não podem ser descartadas.  

                                                 

566 -  MIGUEL, Antonio (1995) .  A constituição do paradigma do formalismo 
pedagógico clássico em educação matemática .  in Zetetiké ,  Campinas, nº 3, pp.  7-
39. HINTIKKA, Jaakko. A análise geométrica antiga e a lógica moderna.  Trad.  
W alter  Alexandre Carnie l l i ,  in  Cadernos de História e Fi losof ia da Ciência.  
Campinas:  CLE/Unicamp nº 4,  p.  28-47, 1983. HINTIKKA, Jaakko. e REMES, Unto.  
The method of  analysis. Dordrech/Boston:  D. Reidel,1974. 

567 -  POLYA, Georg. A arte de resolver problemas – um novo aspecto do método 
matemático. Trad. e adap. Hei tor  L isboa de Araújo, Rio de Janeiro:  Interc iênc ia,  
1995, cujo modelo, de matr iz car tes iana, ass im pode ser sumariado: 1)  É prec iso 
compreender o  problema: qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual são  as  
condições? É possível sat is fazer  as  condições? São as condições suf ic ientes para 
determinar a incógnita? Ou são insuf ic ientes? Ou redundantes? Ou contradi tór ias? Se 
possível desenhe, faça um gráf ico, in troduza uma notação adequada. Divida as  
condições em vár ias  partes e ver i f ique se é possível  escrevê- las. 2)  Encontre a 
conexão entre os dados e a incógnita.  Caso essa operação se mostre d if íc i l ,  ta lvez 
seja necessár io buscar encontrar problemas intermediár ios que a permitam. Talvez 
seja possível estabelecer  um projeto para encontrar a solução. Esse problema já fo i  
enf rentado anter iormente,  mesmo que com formato algo d ist into? Há a lguma teor ia ou 
teorema que possa ser út i l? Há algum problema que possua a mesma ou análoga 
incógni ta?  Há a lgum problema análogo e que já  tenha s ido resolv ido anter iormente? 
Pode-se empregar seus resultados? Pode-se usar seu método? Será possível e út i l  
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Esse método repousa sobre dois movimentos: a análise e a síntese. 

Pela análise, no âmbito da Geometria, buscavam-se os antecedentes das 

proposições a provar ou as condições que tornassem possíveis a 

construção das f iguras geométricas desejadas. Para tanto recorria à 

transformação, isto é, busca das condições para a solução do problema – 

supondo-o resolvido e, enf im à resolução, isto é, legit imação das 

condições descobertas.  Na síntese, a partir das condições descobertas 

na análise, apresentava-se a prova do teorema ou lema e/ou a construção 

da f igura geométrica568. Dessarte, a análise consiste em conceber um 

                                                                                                                                                     

introduzir  e lementos aux i l iares a f im de tornar seu uso possível? Isso não afetará as  
condições do problema or ig inal? Se ass im for ,  será a inda út i l  o  resultado a obter? 
Será possível reescrever o problema? Que ta l vol tar  às def in ições envolv idas em seu 
enunc iado? Se não for  possível resolver o problema propostos será prec iso, por  
vezes, buscar a solução de problemas corre latos . Há a lgum desses mais acessível? 
Um problema mais gera l? Um análogo? É possível resolver  par te dele? Assumir  
apenas parte das condições e tentar resolver – f ica-se muito d istante do resultado 
pretendido? Como var ia a incógnita assim obt ida? Algo desse resul tado será út i l?  
Será v iável usar a lgo dos dados ou encontrar outros que conduzam à solução 
pretendida?  Pode-se trocar a incógnita ou dados a f im de determinar nova incógnita  
que conduza a resul tados mais próx imos do desejado?  É prec iso ut i l izar  todos os  
dados? A tota l idade das condições? Foram examinadas todas a noções essenc ia is  
envolv idas no problema? 3) Deve-se ver i f icar todas as etapas do projeto proposto.   
Cada passo fo i executado com correção? Pode-se mostrar /provar que está correto? 4)  
Examinar a solução obt ida – isso é possível? O argumento pode ser submet ido a 
prova? Pode ser  obt ida ou encaminhada outra solução? Pode-se usar o resultado ou o 
método para a lgum outro problema?  

Vê-se, c laramente,  que a matr iz do modelo,  a lém do método proposto por Descartes , 
refere-se a problemas matemát icos, mas de mesmo modo, por exemplo, no escopo do 
Dire ito  das Sucessões  será re levante para efe i to  de se proceder a part i lhas  
compl icadas.  Sua l im i tação é a pouca efet iv idade para efe ito  de se trabalhar com 
sistemas dotados de evolução, os chamados s istemas d inâmicos, vez que  a teor ia de 
Polya pressupõe a mantença das es truturas  e das regras.  

568  É sempre revigorante recorrer  a Pappus de Alexandr ia.   Book 7 :Collection ,  ed.  
Alexander Jones, vo l.  1:  New York : Spr inger,   Sources in the His tory of Mathemat ics  

and Physical Sc iences ;  8 ,  1986: “  Now, analys is is  the path f rom what one is  seek ing,  
as i f  i t  were establ ished, by way of  i ts  consequences, to something that is  es tabl ished 
by synthes is.  That is  to say, in analys is we assume what is  sought as i f  i t  has been 
achieved, and look for  the th ing f rom which i t  fo l lows, and again what comes before  
that ,  unt i l  by regress ing in th is way we come upon some one of  the th ings that are 
a lready known, or  that  occupy the rank of  a f i rs t  pr inc ip le.  W e cal l  th is k ind of  method 
‘analys is ’ ,  as i f  to say anapal in lys is ( reduct ion backward) .  In syn thes is,  by reversal ,  
we assume what  was obtained las t in the analysis  to have been achieved a lready,  and,  
set t ing now in natura l  order,  as  precedents , what  before were fo l lowing, and f i t t ing 
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projeto ( invenção – âmbito da Cultura) e a síntese em concret izá-lo 

(execução – âmbito da Civi l idade). 

A análise é o que se busca passando por seus aderentes 

(ακόλουθων) ou acólitos numa retrodução que conduz a um estádio crível 

e que possa fundamentar o percurso ( i ter) a seguir e recebe esse nome 

porque é percurso de ‘trás para diante’ (αναπαλιν λισισ ,  por apócope – 

análise) e essa é dita análise teórica. O outro processo que consiste em 

supor o problema resolvido e passando por seus antecedentes chegar até 

algo conhecido e possível e, daí, se retomar o percurso para alcançar a 

demonstração de que a solução é consistente, se designa por análise 

zetét ica ou problemática. 

A resolução dos problemas jurídicos, conforme aqui se postula, segue 

esse método. Dada a l ide, o jurista supõe o problema resolvido e trata de, 

na análise ( isto é, retrodutivamente) procurar as condições para a solução 

da mesma em seu repertório e nos meios disponíveis de pesquisa para 

então declarar consistentes as condições de sua solução e construí- la.  

Ao analisar aprende e apreende os meios para construir o resultado: a 

peça jurídica necessária para obter a resposta desejada nas instâncias 

competentes (administrativas ou judiciárias). Essa últ ima resposta, aquela 

das instâncias autorizadas, por sua vez, segue o mesmo i ter da demanda. 

Seria, então, o método proposto um que parte do problema existente, 

real iza a análise zetét ica, passa à síntese, constrói uma solução por 

retrodução e síntese e declara-a uma conjectura válida até surgimento de 

outra mais adequada. O ensino desse processo inf inito de aprendizagem, 

vez que a conjectura resultante é sempre provisória –dará ao educando a 

possibil idade de reconstruir seu saber a teor das situações que tiver de 

enfrentar. 

 

                                                                                                                                                     

them to each other,  we at ta in the end of  the construc t ion of  what  was sought.  This is  
what  we cal l  ‘synthes is ’ .  (p.82) 



483 

 

9.4. O modelo a se implementar. 

A superação dos processos 

 produtivos da era industrial conduziu ao capital ismo pós-industrial  

em que o exército de mão-de-obra de reserva não se torna mais 

necessário e a expansão populacional com crescimento vegetativo 

permanente (em vista do aumento da expectat iva geral de vida) 

representa mais problema que solução para o sistema produtivo mundial.  

O surgimento da sociedade contemporânea, em que o controle 

numérico, a robótica e a intel igência art if icial tornam dispensáveis as 

tarefas repetit ivas; conduz a novas possibil idades de crescimento do lazer 

e da extensão do período de aprendizagem de grande parte da população. 

A capacidade de inovar cada vez mais será o parâmetro de recompensas 

civil izacionais e isso demanda ensino apto a educar no sentido da 

superação da simples reprodução e a conduzir para a compreensão, mais 

do que a interpretação.  

O processo de aprendizagem necessita ser centrado no estudante, 

priorizando-se o desenvolvimento das capacidades de aprender 

aprendendo e descartando as conjecturas insubsistentes diante das 

provas que a aplicação concreta estabelecer.  

Os problemas apresentados no currículo precisam estimular as 

habil idades de análise, síntese, capacidade crít ica, compreensão e 

resolução de problemas, nos l indes do método proposto no item 

antecedente. Devem ser buscados na comunidade em que se instala a 

escola e facultar um relacionamento o mais extremado possível com os 

membros da comunidade – privilegiando a horizontal idade relacional.  

É preciso promover a colaboração e comunicação entre os estudantes 

e destes com a comunidade em que se insere a escola. A abordagem 

transdiscipl inar compõe parte integral do currículo, assim como a ligação 

entre a teoria e a prática, nascendo a primeira como conseqüência da 

segunda, i.e., os problemas e a aplicação do método da análise devem 

orientar a oferta de conteúdos e não vice-versa.  
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A educação precisa ser compreendida, pelo educando, como um 

processo ao longo da vida; posto que a aprendizagem baseada no 

conhecimento serve para a aplicação do conhecimento aos problemas 

concretamente postos pela vida social.  

E, se a educação for baseada em disciplinas isoladas, por força de 

inexistência de docentes habil itados para educação multidiscipl inar;  se 

implicar memorização de conteúdos para o desencadeamento das 

análises, sínteses e compreensão – deve haver orientação que permita o 

enfeixamento desses saberes em todo harmonioso que permite a síntese 

que o saber exige. 

Quando se f izer necessário, ainda, apresentar diret ivas à 

aprendizagem que essas seja capazes de conduzir a iniciat ivas orientadas 

pela natureza dos problemas e enfrentar e sempre sob a égide de um 

método que permita reconstruir o saber e colocá-lo à prova de sua 

aplicação.  

Quando a aprendizagem for individual que permita, também, sua 

propagação para o grupo, a f im de que o espírito de equipe e a 

solidariedade componham o estilo de ser do educando. 

A partir dessas premissas  curriculares apresenta-se uma grade 

curricular que permita, em princípio, desenvolver o ensino do Direito que 

se pretende. 

9.4.1. Direito Privado. 

As disciplinas formativas do futuro prof issional concentram-se sobre 

eixos clássicos: O Direito Privado com o Direito Civi l (e seu fundamento, o 

Direito Romano) e o Direito Empresarial – com os fundamentos de sua 

operação: o Direito Processual Civil  e os demais atos das entidades 

públicas reguladoras da possibi l idade da concessão dos pedidos. 

9.4.2. Disciplinas delimitadoras da juridicidade. 

O Direito Constitucional; o Direito Penal (público e privado); o Direito 

Administrativo e os estudos principiológicos: aqueles dos princípios gerais 

do Direito; os de Sociologia; os de Fi losofia Geral e do Direito e, em 



485 

 

particular, a Teoria das Normas e do Ordenamento Jurídico (em 

substituição à Introdução ao Estudo do Direito). 

9.4.3. Disciplinas fundamentais de gestão do Estado. 

Introdução à Administração Pública; Contabil idade Nacional; Normas 

e Regulamentos dos Tribunais de Contas; Regimentos Internos dos 

Tribunais Superiores e das cortes regionais. 

9.4.4. Disciplinas operativas. 

Os diferentes códigos de processos e aqueles administrativo-f iscal,  

das Secretarias de Fazenda e do Município e assemelhados. 

9.4.5. Disciplinas formativas. 

História da Fi losofia; Filosofia; Antropologia; Psicologia Geral;  

Psicologia Forense, Economia Geral e Aplicada à Conjuntura Nacional. 

9.4.6. Disciplinas de integração e internacionais. 

Direito Comunitário e Regional;  Acordos Comerciais; Direito 

Internacional Público; Contratos do Direito Internacional; Regimentos das 

Principais Cortes Arbitrais Internacionais. 

9.4.7.  Disciplinas complementares e de especialização. 

A escolher entre elenco de optativas oferecido pelas diferentes 

Faculdades de Direito em função de sua inserção no território. Demais 

discipl inas exigíveis pelo MEC – SeSU  e Trabalho de Conclusão de curso 

com sua respectiva orientação e eventual pesquisa de campo. 

9.4.8. Organização e estrutura de funcionamento da Faculdade de 

Direito. 

O Núcleo de Prát ica Jurídica (NPJ) passa a ter central idade no 

processo de ensino e se abre para a comunidade – intensa e 

completamente – integrando representantes de seus diferentes segmentos 

ao corpo de orientadores do núcleo. Líderes comunitários, rel igiosos, 

diretores de Clubes de Dirigentes Lojistas, Rotary, Lyons e demais 

organizações da sociedade civil existentes no local de funcionamento da 

IES devem ser integrados aos consultores do NPJ. 
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Os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) devem 

ser convencidos a integrar a plataforma de apoio do NPJ a f im de que 

questões corporativas, como possível intervenção na reserva de mercado 

praticada na região, não sejam impedimentos para que a comunidade 

possa ser a base de trabalho dos estudantes de Direito.  

Tratando-se de Universidade com cursos aderentes como os de 

Serviço Social; Psicologia; Ciências Sociais; Economia; Filosofia e 

assemelhados – seria conveniente encontrar estagiários de tais cursos 

que pudessem dar suporte à ação dos acadêmicos de Direito, de tal sorte 

que houvesse efetiva transdisciplinaridade nas soluções apresentadas. 

A implantação de órgãos autorizados como Juizados de Pequenas 

Causas; Serviço de Assistência Judiciária – seriam fatores de relevo para 

uma compreensão mais profunda das inst ituições públicas e de seu 

processo de funcionamento. Favorecer o estágio em unidades de serviço 

como o Ministério Público, a Prefeitura, creches, hospitais – seriam 

enriquecedora experiências para os futuros juristas. O labor em 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço precisaria servir de 

referência na avaliação da aprendizagem – vez que o processo de atender 

aos reclamos de decisão de confli tos incorpora toda experiência vivida 

para efeito de se buscar uma solução. 

O  curso de Direito tem característica única – carreia o poder do 

Estado para a decisão de lides envolvendo a legislação existente. Se o 

próprio ato, simbolicamente violento, de sancionar leis acarreta a 

necessidade de outra violência simbólica de fazê-las cumprir,  apenas um 

perfeito entendimento da dominação poderá minimizar esses efeitos 

perversos da imposição de uma ordem a serviço dos dominantes em dada 

sociedade. 

Apresenta-se, a seguir, o modelo que, como coordenador do curso de 

Direito de escola situada na Grande São Paulo, se pretendeu implementar 

para o curso de graduação: 
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Esse quadro resume as parcerias mais relevantes e esconde o 

trabalho de aproximação de líderes comunitários por intermédio do próprio 

NPJ. Após a estruturação desse trabalho transferiu-se à gestão de outro 

coordenador que não pode levá-lo a cabo pela venda da IES a outra 

inst ituição de ensino. Algumas evidências de êxito, no entanto, se 

apresentaram: por se tratar de região de alta densidade de instituições, 

as vagas ociosas no curso eram muitas: depois de um ano de atividade 

não mais exist iam. Apoiou-se a formação e fundação de centro acadêmico 

para dar voz aos estudantes e, assim, ajustar o funcionamento do curso 

aos reclamos desses e às necessidades da comunidade – tornaram-se, 

em decorrência desse esforço, os alunos os principais promotores do 

ingresso de novos estudantes na insti tuição.  

O mais relevante: a grade curricular apresentada e muito próxima da 

componente desse trabalho foi aprovada sem restrições tanto pela SeSU 

– MEC, quanto pelo grupo de inspeção da OAB-SP. 

Posto isso, resta indicar o currículo para a formação de professores 

capazes de encaminhar essa proposta.  

9.4.9. A formação de mestres e doutores em Direito. 
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Como em muitos cursos da área de Tecnologia, os cursos de pós 

graduação de Direito, via de regra, pelo próprio viés de seus prof issionais 

educadores, tendem a formar prof issionais dedicados a suas carreiras, em 

lugar de professores.  

Muitos vêm em busca de simples polimento de diplomas obtidos em 

inst ituições de menor renome (sem jamais o declarar). Outros buscam 

ref inamento técnico para efeito de implementar os ganhos em seus 

escritórios de origem. Enfim, poucos, buscam a oportunidade de ensinar.  

Ensina-se já há muitos anos em cursos de pós graduação ( lato e 

str icto sensu) sempre encontrando perguntas e dúvidas quanto ao 

lecionar. Mas, a simples consulta às grades curriculares dos mais 

destacados programas de pós graduação indica a inexistência de 

discipl inas pedagógicas569, a menos que se considerem aquelas de 

Metodologia da Pesquisa e de Metodologia do Ensino como componentes 

desse núcleo.  Ao analisar o resultado de sua pesquisa,  Ferrari de 

Oliveira570 conclui que, mantendo-se tal critério, apenas 15% dos 

programas de mestrado e doutorado em Direito contemplam, em suas 

grades curriculares, disciplinas votadas ao ensino e, apenas, 9% prevêem 

o estágio em IES. Relevante indicar, que segundo essa mesma 

pesquisadora, cerca de 19% dos docentes dedicados ao ensino de 

discipl inas pedagógicas têm formação específ ica em Educação. Um 

simples cálculo revela que apenas 3% (15% x 19%) dos estudantes de 

mestrado e doutorado em Direito conseguem orientação de professores da 

área de Educação. 

Considerando-se que grande parte dos estudantes de Direito, como 

se mostrou anteriormente, buscam concursos públicos para 
                                                 

569 -  Sirvo-me, aqui,  dos resul tados apresentados por FERRARI DE OLIVEIRA, Jul iana. 
A formação dos professores dos cursos de Direito no Brasi l:  a pós graduação 
stricto sensu. ( tese de doutorado),  São Paulo:  PUC-SP, 2010. 

570 -  op. c i t . ,  p.  96 a 98. 
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preenchimento de claros da estrutura de Estado, como aquelas do Poder 

Judiciário, outros no Executivo (Ministério Público, por exemplo), outros 

para carreiras de Delegados e demais funções de controle da sociedade: 

insta insist ir na clara necessidade de que recebam de seus professores, 

além da capacitação técnica, a indispensável formação humanista que 

permita deslocar o jusposit ivismo de sua posição de referência para a 

prática da maioria dos juristas para outra que tome em consideração a 

solidariedade indispensável para implantar outra sociedade mais 

equânime, vez que na sociedade burguesa tudo parece ser avaliado pela 

sua função ou valor de troca. 

Que seria, então, necessário para que adequada formação afastasse 

a reprodução da dominação do cenário do mundo jurídico? Como seria 

possível integrar o tri lema aristotélico da teoria, da prática e da poética 

para se buscar sociedade mais solidária, senão mais justa? 

 A incorporação pura e simples de discipl inas f i losóf icas, 

sociológicas, econômicas e históricas – já representaria grande avanço, 

desde que ministrada por docentes efetivamente capacitados para tanto, 

bem como para efetuar a indispensável conexão com aquelas de cunho 

jurídico.  

Há a tendência inoportuna de destinar essa disciplina a professores 

com escassa e pouco especial izada formação nessas discipl inas – sempre 

com formação jurídica em matérias dogmáticas. Mas, qual seria o intuito 

subjacente à escolha de tal grade curricular, a que inclui como itens 

formativos a História, Fi losofia, Economia e Sociologia?  

Nada mais que alçar a consciência possível,  em sentido 

goldmanniano, de cada um dos educandos, isto é, fornecer conteúdos que 

direcionem a prática rumo a inovação. As atmosferas semântico-

pragmáticas pelo seu agir (que denota aprendizagem ao se alterar) detém 

a única maneira de transformar a ‘real idade’,  quando menos a que 

autoproduzem como substrato de sua f icção pessoal, isto é, a sua 

subjetividade. 
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Para determinar quais são esses conteúdos, entre todos os 

compossíveis, conta-se com a violência simbólica da escolha dos 

conteúdos assumidos como viabil izadores desse processo pelos autores 

das ementas e projetos de curso. Os cargos ocupados e o saber suposto 

asseguram-lhes esse direito e, a part ir dele, a determinação dos saberes 

a ensinar e aprender. 

O compromisso com uma tábua de princípios; a escolha de 

determinado foco para a tratat iva das questões; a predominância de dada 

abordagem e mesmo os modismos teóricos acabam por conformar o 

horizonte dos educandos e educadores – tornando todas as demais 

possibil idades excluídas desse processo. 

Seria, então, o caso de se adotar todas as compossíveis 

aproximações aos temários existentes e, sem profundidade, alargar o 

repertório à custa da profundidade esperada em cursos superiores de 

formação prof issional?  

A proposta apresentada de se abrir o curso de Direito para a 

comunidade permite encaminhar respostas a essa questão, vez que 

estabelecerá a necessária seleção de conteúdos a partir das demandas 

da sociedade. Não uma decorrência de interpretação sistêmica da 

sociedade globalizada que, no ver de Ianni571: 

Sob vár ios aspectos , as in terpretações s istêmicas do mundo 
const i tuem-se em ingredientes  não só at ivos, mas fundamentais,  
do modo pelo qual está ocorrendo a g lobal ização. Const i tuem um 
vasto e complexo tec ido de in terpretações, or ientando a at iv idade 
e os ideár ios de muitos atores e e l i tes presentes e atuantes nos 
mais diversos lugares.  Ajudam a taquigrafar e codif icar,  organizar  
e d inamizar ,  ou desenhar e cr is tal izar o mapa do mundo, em 
conformidade com a perspect iva e os in teresses daqueles que 
predominam no jogo das forças presentes e atuantes nas 
conf igurações e movimentos da soc iedade g lobal .  

 

                                                 

571 -  IANNI, Octávio. Teorias da Globalização.  14ª.  Ed.,  Rio de Janeiro: Civ i l ização 
Bras i le ira,  2007, p. 93. 
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mas, a busca acendrada de referenciais locais tendo em vista o 

caráter profundamente comunitário da organização da sociedade 

brasi leira. Seu provincianismo originário e o próprio insulamento 

decorrente do idioma tornam-na local – seu horizonte, quando extenso, 

não alcança os l indes de seu território. Mesmo os estudantes de Direito, 

por questões de seu objeto, raramente se alçam a práticas de Direito 

Comparado. 

A aprendizagem centrada nos problemas, também tem seu centro no 

aprendiz (educando/educador), além disso, será conduzida ao necessário 

para a solução dos mesmos – reforçando o interesse e a aplicação. A 

condução da solução f inal para a discussão em grupo conforma 

experiências coletivamente pensadas e incorporadas: a discência 

conforma a docência.  O sentido da ação torna-se reverso: o futuro não 

mais parece determinado e inexorável, o aluno torna-se, com os outros 

alunos e seus professores, co-autor de sua aprendizagem e destino. A 

relação se horizontaliza para desvanecer a vertical idade autoritária e a 

busca da solução para o problema mantém a curiosidade ativa e sol idária 

entre educador e educandos, criando o vínculo de confiança que apenas a 

cumplicidade da co-autoria permite. 

9.4.10. Grade curricular para a formação de professores de Direito. 

Por conseqüência do dito acima, necessita-se compor, como 

sugestão, um elenco de discipl inas capaz de fornecer ao futuro professor 

no modelo proposto alguns ‘utensíl ios’ teórico-práticos que viabi l izem seu 

mister.  

Pensa-se, assim, à luz do exposto acima, que discipl inas 

efetivamente pedagógicas componham essa grade: Didática Geral572; 

Metodologia do Ensino; Prática de Ensino; Noções de Gestão Acadêmica; 

Projeto de Pesquisa, e História das Idéias Pedagógicas. Além dessas, as 

                                                 

572 -  No sent ido assumido em 10.3.1.3. 
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de formação geral envolvendo História Geral; História  Pátria, Fi losofia 

Geral e do Direito; Sociologia; Economia; Heurística, e Teoria da Norma e 

do Ordenamento. As discipl inas específ icas de formação dogmática 

referentes a cada área de concentração l imitadas em número, mas 

tomadas em profundidade, precisariam admitir disciplinas de outras áreas 

que impedissem laborar em erro ao util izar as normas e, em particular, ao 

interpretá-las573. Intensif icação de atividades práticas e programadas que 

facil item a compreensão dos processos de ‘ensinagem’ e aumentem o 

interesse na humilde abordagem dos reclamos sociais e seus problemas, 

além da capacidade de absorver/produzir o novo para buscar resolve-los. 

Reunir-se-iam, dessarte, os saberes dos diferentes campos para 

efeito de ensino/pesquisa afastado o modelo de universidade vigente que 

tem como parâmetros quase exclusivos a reprodução social,  de classes, 

de saberes e de expectativas para servir aos interesses dos dominantes 

por via da empregabil idade e da conformidade.  

CONCLUSÃO 

 

Mostrou-se, com os problemas inerentes a tal tentativa, que a 

educação é, principalmente, processo histórico social determinante e 

determinado pelos modos de produção de cada etapa do desenvolvimento 

social. Determinado vez que a demanda de mão de obra é fruto de 

encomenda, isto é, de ditames de pessoas exteriores ao subsistema da 

cultura designado por educação, em que a atividade estatal e de seus 

concessionários tenta responder a essas expectativas por efeito da 

empregabil idade dos educandos, pacientes desse processo. Determinante 

posto que ao formar novos educadores, mesmo sob aquelas condições,  

permite a disseminação de princípios, em sua maioria éticos, além dos 

                                                 

573 -  Para não estender  demasiado a anál ise: basta pensar  em quão l im itada é a le i tura 
do Dire i to Ambienta l para efe ito de compreender os problemas efet ivos de gestão da 
b iota. 
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técnicos, aptos a perspectivar possíveis mudanças sociais e a inf luir,  

retrodutivamente,  nos desígnios do capital. 

O currículo representa a f ixação de tais objet ivos (tanto dos 

dominantes, quanto a reação dos dominados) e a exclusão dos demais 

compondo o projeto educacional sistêmico. A administração escolar busca 

implementar o currículo e professores/alunos reagem descumprindo as 

disposições curriculares e escolhendo o que lhes parece relevante em seu 

horizonte. Além de serem inf luenciados pelos curricula  segundo os quais 

foram educados mais a educação informal cotidianamente veiculada 

(mesmo pelas conversas de salas de professores), são controlados pelos 

exames de caráter nacional ou pelo processo de acesso ao ensino 

superior ou, na esfera da prof issionalização dos discentes, pelos 

processos selet ivos ou concursos públicos ou ainda, pelo escalonamento 

dos salários possíveis, num jogo de soma zero e de exclusão dos não-

aderentes. 

Explicitar esse, quase silente, processo de dominação signif ica 

compreender, em profundidade, quem ensina e a quem se ensina. Isso 

signif ica mergulhar na contradição profunda de uma construção reiterada 

do sujeito e de suas estruturas de compreensão, isto é, os eixos 

semântico-pragmáticos pelas quais os sujeitos estruturam suas 

linguagens: parcelas apropriadas (pelos sujeitos e ao longo de seu tempo) 

da l íngua, que é construção sócio-histórica de longo prazo . 

A educação formal  apresenta a regra culta da l íngua e por esse 

processo confere predomínio e, ao mesmo tempo, serve às estruturas de 

poder e, ao mesmo tempo, dispõe elementos essenciais à sua crít ica  que, 

longe de incomodar posto que acadêmica, via de regra, aperfeiçoa as 

estruturas de poder.  

As estruturas de poder pertencem tanto ao Estado, quanto aos 

grandes conglomerados transnacionais, bem assim, aos empresários 

locais organizados e à Igreja. A leitura foucaultiana que crê esteja o poder 

no interior de práticas reais e efetivas e na relação direta com seu campo 



494 

 

de aplicação viabil izando a produção de ‘verdades’ para efeito de 

dominação consentida e si lenciosa, apenas mostra como operam as 

estruturas de poder a serviço dos dominantes, sem nominá-las 

expressamente , pelo menos em seus mais representat ivos extratos. 

Toda atividade supõe poder e mesmo a constituição da atmosfera 

semântico pragmática que se chega a ser requer a part icipação intensa e 

extensa de todo um sistema de informações envolvendo o trabalho 

concreto dos professores, mais as informações dos mass media . A longa 

cadeia histórico social de gerações de educadores/educandos produz 

pessoas educadas por força do processo educativo. 

Isso signif ica: os dominantes, em particular, devem ser educados. O 

interesse pela reprodução social e a conseqüente dominação replicada em 

suas próprias estruturas faz lembrar que o trabalho do professor consiste 

em fazer com que o aluno desapareça e um novo mestre surja. Por essas 

razões, o ensino centrado no aluno, em geral, absconde o necessário 

trabalho de selecionar direções que facil item o acesso ao conhecimento e 

que é designado por currículo.  Conhecimento deriva de cognoscere  e isto 

leva à identif icação de dado estado mental com um análogo de outra 

mente como o fundamento do conhecer: o fundamento do processo de 

aprendizagem repousa nessa possibil idade. 

Aprender acarreta, por def inição, mudança na conduta e, assim, 

alterações no esti lo do fazer. O educador, como se apontou, deve ser 

educado, logo, o processo da aprendizagem é contínuo e inf inito.  

A indicação de que o aprendiz pode ser representado por uma 

atmosfera semântico pragmática, com sua respectiva poluição, para efeito 

de superar dialeticamente a oposição entre a Fi losofia da Consciência e 

aquela da linguagem resolve, também, a questão de um saber real das 

condições objet ivas ser sufocado por essas mesmas condições e ser 

conduzido a um discurso e práticas negadores desse mesmo saber, ao 

indicar que o signif icado e a ação não precisam ser conformes.  
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A dissonância pragmático-cognit iva das situações anômalas de 

constrição efetiva das condutas dos dominados pelos dominantes poderá 

ser resolvida por todos os jogos de l inguagem, perpassando da ironia ao 

sarcasmo, a f im de evidenciar o caráter espúrio de toda prática sujeita a 

excessos de dominação. 

Requerer-se uma pedagogia apta a preparar sob tais circunstâncias 

signif ica preparar docentes/discentes para dizer a verdade sob diversas 

formas e esse, sem dúvida, é, também, um dos requisitos de educação 

liberadora em tempos de sociedade de controle que se transveste em 

outra, de conhecimento.  

De todo modo, há dist inção clara entre cultura e civil ização, mesmo 

nessa sociedade. Essas polissêmicas palavras assumirão ao longo do 

texto os seguintes signif icados: cultura representa o conjunto dos projetos 

de uma sociedade. Entendendo-se por projeto (pro jectum) o lançar-se 

adiante as expectativas de dada sociedade ou comunidade. Essas últ imas 

enfeixam-se e preponderam umas sobre outras, nos limites da 

possibil idade tecnológica (já no interior da civil idade) e tornam-se reais 

por força da civi l ização: conjunto dos objetos de uma sociedade. Sempre 

lembrando que objeto é aquilo que se antepõe (ob jectum); o que se lança 

abaixo, equivalente ao hypokeímenon  aristotél ico e que corresponde à 

real ização dos projetos, na medida da viabi l idade tecnológica.  

Essa tensão entre o projetado e o objectualizado, dado que a 

concret ização do projeto pode exceder, igualar ou não alcançar o escopo 

almejado,  permitirá novas expectat ivas (projetos). 

O desenvolvimento da cultura ocidental (aparentemente, também a 

oriental) é consonante com o desenvolvimento urbano, comercial,  

industrial e de serviços do Ocidente com o conseqüente requisito de 

letrados para suporte às estruturas de poder, em particular, do Estado e 

da Igreja. Essa necessidade promove outra: a de se projetar os conteúdos 

a dominar para efeito de bem servir e bem ser reconhecido (com todas as 

recompensas civil izatórias pertinentes).  
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A laicização do ensino representa a dominância do esti lo burguês e a 

predominância do processo de industrial ização. Com a estruturação 

material da civi l ização mediante a urbs,  para efeito de f ixação de rot inas e 

supressão do vínculo ao tempo circular dos processos naturais, bem como 

adequado culto aos mortos (a semente putrefata de que surgirá a nova 

messe/grei) – faci l ita a transmissão dos conhecimentos considerados 

úteis ao desenvolvimento das vidas e da cidade. 

Entre tais conhecimentos, a reprodução do sistema de controle da 

sociedade (envolvendo aquelas da classe social; da ideologia dominante e 

da divisão social do trabalho)  faci l ita a manutenção do poder pelos 

dominantes e, assim, um subsistema predominantemente reprodutivo da 

cultura consiste naquele da educação formal. 

A educação informal entendida como o conjunto complementar, em 

relação ao conjunto universo: educação, a educação formal de todos os 

tipos (isto é, a educação escolarizada) devida a representações sociais 

def luentes do núcleo originário de inserção social do sujeito, permanece 

como ancoragem possível daquela formal e é, nos processos de longo 

prazo, gradativamente substituída por estruturas de compreensão 

adaptadas aos reclamos da cultura, por intermédio da educação formal 

(processo de inculcação permanente), possibi l itando uma postura dita 

crít ica, isto é, aberta às dissonâncias – apontadas pouco acima – entre o 

sabido e o dito. 

A educação informal devida aos meios de comunicação de massa 

(mass media) conforma o universo discursivo dos sujeitos e representa a 

representação social de base de dada cultura. Isso decorre de as 

informações serem postas por esses veículos segundo escolhas de seus 

disseminadores: incluindo o que lhes interessa e excluindo o mais. Salvo 

desastres, guerras e situações de divulgação inevitável, o mais passa 

pelo crivo da pauta. Heróis e anti-heróis são construídos ao sabor do 

momento e consoante o interesse de quem pode; locais inóspitos tornam-

se Meca de curiosos e, assim, La nave va . 
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A educação informal haurida no seio familiar remanesce como 

horizonte afetivo dos sujeitos, salvo profundos cataclismos emocionais e 

lastreia suas mais profundas comoções para efeito da reforma de sua 

atmosfera semântico pragmática. 

A biograf ia relata essas tensões e seus produtos e a História reporta 

as tensões entre Cultura e Civi l ização e registra as realizações 

civil izatórias. Sempre lembrando que as estruturas de poder f ixam os 

objetivos dos projetos e que o f inanciamento dos ‘estudos avançados’ 

favorece projetos que atendam a tais objetivos. 

A Civi l ização resulta, além dos produtos, da sistemática real ização 

dos projetos gerando objetos como o sujeito contemporâneo: um produto 

do sistema escolarizado de ensino e dos modelos introjetados pela 

comunicação de massa. 

Se a História registra as tensões entre cultura e civil ização: a História 

da Educação consiste no registro dos projetos e objetos desenvolvidos ao 

longo do processo histórico na busca da melhor adequação dos sujeitos 

aos requisitos de funcionamento da sociedade. A adequada consulta ao 

processo histórico permitirá compreender a evolução do conceito de 

sujeito ao longo dos sistemas educativos. 

O sujeito da presente etapa do desenvolvimento do capital ismo será 

entendido como uma atmosfera semântico-pragmática (com sua respectiva 

poluição) a f im de dar conta da síntese dialét ica entre o sujeito da 

f i losof ia da consciência e aquele da f i losof ia da linguagem. Pela 

semântica reúne conteúdos e signif icados que saca do túmulo (sema) 

vivif icando-os pela ordem que acaba por impor em vista das 

representações sociais comuns hauridas no processo de aquisição da 

linguagem, por via da qual expressa  sua compreensão de tudo que é o 

caso para si.  Pela própria formação do étimo anthropós – aquele que 

aprende ao ver: o homem é animal simbólico que l ida com signif icados, 

incluso ao agir. 
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No ambiente da educação formal, a delimitação dos curricula  e dos 

conteúdos programáticos conforma o ponto de part ida da pesquisa e da 

concepção do mundo do alunado que, apartado - desde o início - de sua 

formulação, digere bovinamente os conteúdos que lhes foram assignados. 

Por sua vez, aqueles que formulam os curricula  tem como horizonte 

aquele que o f inanciamento da pesquisa delimita, vez o horizonte geral do 

saber de um dado estádio civi l izatório repousa sobre o que se preserva e 

difunde. 

Como se mostrou, embora a irrecusável necessidade de todas as 

prof issões para a manutenção da homeostase sistêmica da sociedade 

burguesa, em seu estágio de controle, aquelas jurídicas são as mais 

intensamente envolvidas na preserção desses locci (tanto retóricos, como 

reais) situados no núcleo do sistema.  Este é constituído pelo conjunto de 

elementos e das relações do sistema que deverão permanecer invariantes 

sob pena de uma alteração da especif icidade do sistema e, 

eventualmente, de uma perda da sua identidade.  

Se o funcionamento de um sistema depende do seu núcleo, os 

esforços de mudança de um sistema serão infrutíferos se não se atingir 

tal núcleo. Por outro lado, sempre que se pretendam mudanças 

superf iciais sem destruir o sistema, deve-se poupar o seu núcleo.  

O núcleo de uma organização formal pode estar não na 

administração, mas na teia de relações informais entre determinados 

atores, que podem explicar um persistente desempenho anômalo 

(desejado ou indesejado) dessa organização. Se o seu funcionamento for 

anômalo, é neste núcleo que terão de incidir as ações prioritárias visando 

a mudança. Se, pelo contrário, uma organização ou outro sistema 

funcionar adequadamente, qualquer mudança que se queira efetuar pode 

ser destrut iva se atingir o seu núcleo. Pela simulação, segundo a teoria 

dos sistemas, pode-se compreender o efetivo funcionamento das condutas 

e, premunit ivamente, normatizar ou providenciar meios que corrijam o 

rumo do sistema, com o mínimo de dispêndio de energia para tanto. 
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A formação do prof issional do Direito precisa considerar essas 

condições a f im de permit ir uma atuação capaz desse t ipo de interferência 

e de estabelecer novos pontos de homeostase para a produção dos 

efeitos que terá aprendido a desejar. Espera-se que aqueles da ética a se 

ensinar (presente no item 2.2.6) e da equidade e da responsabilidade 

(apresentados nos itens 7.6 e 7.7). 

 O currículo apresentado enfeixa [diante das restrições que a 

legislação de regência dispõe e da ideologia de seus controladores 

(apresentadas nos Apêndices)] os requisitos teórico-práticos 

imprescindíveis para a formação dos futuros juristas. As estratégias de 

ensino apresentadas foram construídas com o f ito de  estabelecer as 

condições essenciais para essa prof issão eminentemente prática ter,  

desde o início, condições de responder a seus problemas com um método 

consentâneo à sua estruturação (decorrência dos diferentes Códigos de 

Processo – que l imitam e delimitam as possibil idades de agir). 

 Elaborada a conjectura no capítulo 9 só resta concluir afirmado que  sendo o 

mundo tudo que é o caso, isto é, aquilo que ocorre e pode ser tornado 

fato mediante a sua enunciação,  o caso resulta da totalidade de 

informação disponível para cada sujeito a cada instante e é expresso por 

via de l inguagem ou de sua outra expressão que é o agir . Conseqüência 

disso é que os f inanciadores, os dominantes, só podem controlar o mundo 

que é seu caso, no limite de sua concepção de mundo: além desse 

controle se espraia a l iberdade de ensino. 



500 

 

 

                                                 

 



501 

 

 

 ANEXOS 



502 

 

 



503 

 

Anexo I 
 
Em que se mostra – no PIBIC – que as bolsas são atribuídas às pesquisas conformes e que os 
orientadores mantém suas linhas de pesquisa, sem concessões a outros interesses do alunado. 
 
SESSÃO 1 - ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA – SALA 126 - 1º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
 
08/830 - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL - ONDE VAMOS MORAR EM 2030? 
ORIENTADORA: FLAMINIA MANZANO M. LODOVICI 
ORIENTANDA: TAYNA SCANDIUZZI DE BRITO – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/259 - ÁREA: MEDICINA - O GRAU DE ESCOLARIDADE E SUA RELAÇÃO COM O PROGRAMA 
HIPERDIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SABIÁ 
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA 
ORIENTANDAS: PRISCILA CAMARGO CORREA – CURSO DE MEDICINA 
DANIELLI BRUSSI DE CARVALHO – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE 
08/272 - ÁREA: ENFERMAGEM - QUALIDADE DE VIDA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 
ORIENTADORA: FATIMA AYRES DE A. SCATTOLIN 
ORIENTANDA: LUISA MURAKAMI – CURSO DE ENFERMAGEM 
PIBIC-CEPE 
08/646 - ÁREA: PSICOLOGIA - CUIDADOR DE IDOSOS COM DEMÊNCIA: PERFIL, RELAÇÃO COM A 
ATIVIDADE PROFISSIONAL E DIRETRIZES PARA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 
ORIENTADORA: FERNANDA ALVES DA C.G.PAULINO 
ORIENTANDOS: DANIELA SCHWARTZ – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
MARCELA HORÁCIO DE BRITO – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
NATALIA NOGUEIRA DEGAKI – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
HENRY JORGE BARTOLOMEU – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
 
08/262 - AREA: MEDICINA - ANÁLISE DOS EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE 
CREATINA NA INDUÇÃO DA RESISTÊNCIA À INSULINA E A REVERSIBILIDADE DA RESISTÊNCIA 
PELA SUSPENSÃO DO USO 
ORIENTADOR: JOAO LUIZ GARCIA DUARTE 
ORIENTANDOS: LUIZ LUCIANO LAMAZALES – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
LUIS VICENTE VELEZ MIRANDA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
GILDO GARDINALLI FILHO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
 
08/737 - ÁREA: MEDICINA - ESTUDO COMPARATIVO DA COGNIÇÃO DE PACIENTES DO 
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA (CHS) COM OU SEM DIABETES TIPO 2 VISANDO O 
DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DE ALZHEIMER 
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA 
ORIENTANDOS: NAIHMA SALUM FONTANA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
THIAGO SALUM FONTANA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
 
08/189 - AREA: PSICOLOGIA - IDOSOS, SUBJETIVIDADES, INFORMÁTICA 
ORIENTADORA: RUTH GELEHRTER DA COSTA LOPES 
ORIENTANDOS: ANDRESSA AURICHIO CREMA – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CEPE 
FABIO LUIS PIRES BATISTA – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CEPE 
 
08/686 - ÁREA: EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O SIGNIFICADO DA 
ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS 
ORIENTADORA: NADIA DUMARA RUIZ SILVEIRA 
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ORIENTANDA: DANIELE APARECIDA AZEVEDO DE ARAUJO – CURSO DE PEDAGOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
SESSÃO 2 - EXPERIMENTOS EM CONTEXTOS VARIADOS I – SALA 127 - 1º ANDAR PRÉDIO NOVO 
– CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/652 - ÁREA: PSICOLOGIA - DIFERENCIAÇÃO DA DURAÇÃO DE RESPOSTA E O CONTROLE DE 
ESTÍMULOS EXTEROCEPTIVOS 
ORIENTADORA: NILZA MICHELETTO 
ORIENTANDO: GERMANO HENNING – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/286 - ÁREA: ZOOLOGIA - MANIPULAÇÃO E TAFONOMIA DE  PRESAS DE FELÍDEOS E 
CANÍDEOS SILVESTRES EM CATIVEIRO. 
ORIENTADOR: LUCIANO MENDES CASTANHO 
ORIENTANDA: ROBERTA NEGRAO – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/736 - ÁREA: BIOQUÍMICA - BLENDAS DE PLLA/PCL-TRIOL: ESTUDO IN VIVO 
ORIENTADORA: MARIA DO CARMO ALBERTO RINCON 
ORIENTANDO: MAURICIO KAZUYOSHI MINATA – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
08/185 - ÁREA: PSICOLOGIA - AVALIAÇÃO DO REPERTÓRIO INICIAL DE LEITURA E ESCRITA E 
AVALIAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE TREINO DE LEITURA E SEU EFEITO SOBRE A LEITURA E 
ESCRITA RECOMBINATIVAS 
ORIENTADORA: PAULA SUZANA GIOIA 
ORIENTANDAS: LIGIA BURJAILI PEGORARO – CURSO DE PSICOLOGIA                                                                                         
NATHALI EUSTÁQUIO DA SILVA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/752 - ÁREA: MEDICINA - AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE TRÊS INSTRUMENTOS DE 
MENSURAÇÃO DA DOR EM DISTINTAS UNIDADES DE ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO, 
ENFERMARIA E URGÊNCIA 
ORIENTADOR: JOSE EDUARDO MARTINEZ 
ORIENTANDAS: LAURA GASBARRO MARQUES – CURSO DE MEDICINA 
DAPHINE CENTOLA GRASSI – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
08/177 - ÁREA: PSICOLOGIA - DIFERENCIAÇÃO DA DURAÇÃO DE RESPOSTAS COM E SEM A 
PRESENÇA DE ESTÍMULOS EXTEROCEPTIVOS 
ORIENTADORA: FATIMA REGINA PIRES DE ASSIS 
ORIENTANDA: ADELIA SOUZA ZULIANI – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/007 - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA - OBSERVADOR DE DISTÚRBIOS 
ORIENTADOR: FABRIZIO LEONARDI 
ORIENTANDO: FRANK FUNNY – CURSO DE ENG ELETRICA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
08/746 - ÁREA: MEDICINA - ANÁLISE MOROFOLÓGICA DO FÍGADO DE RATAS E DE SEUS FETOS 
EXPOSTOS AO ÁLCOOL DURANTE  A GESTAÇÃO 
ORIENTADORA: SUZANA GUIMARAES MORAES 
ORIENTANDOS: ARIANE MELARE RAMOS DOS SANTOS – CURSO DE  MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
CLEBER DE MORAES MOTTA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
ELEN CRISTIANE AUGUSTO DE SOUZA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
SESSÃO 3 - EXPERIMENTOS EM CONTEXTOS VARIADOS II – SALA 128 - 1º ANDAR PRÉDIO NOVO 
– CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
 
08/001 – ÁREA: FÍSICA - ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE DOSÍMETROS SEMICONDUTORES E 
DAS GRANDEZAS DE INFLUÊNCIA EM SUA CALIBRAÇÃO NA FAIXA DE RADIODIAGNÓSTICO 



505 

 

ORIENTADOR: RICARDO ANDRADE TERINI 
ORIENTANDA: ANNA RAQUEL PETRI – CURSO DE FISICA 
PIBIC-CEPE 
 
08/009 - ÁREA: FÍSICA - O PARADOXO EPR E SUA RECENTE COMPROVAÇÃO E MODELAGEM 
ORIENTADORA: SONIA GERAIJ MOKARZEL 
ORIENTANDO: FELIPE ROCHA FELIX – CURSO DE FISICA 
PIBIC-CEPE 
08/745 - ÁREA: GENÉTICA - BIOMONITORAMENTO DA AÇÃO GENOTÓXICA DE FLORAÇÕES DE 
CIANOBACTÉRIAS, ATRAVÉS DA FREQÜÊNCIA DE MICRONÚCLEOS E OUTRAS ALTERAÇÕES 
NUCLEARES EM ERITRÓCITOS DE PEIXES DA ESPÉCIE OREOCHROMIS NILOTICUS 
(PERCIFORMES, CICHLIDAE) 
ORIENTADOR: JULIO BOSCHINI FILHO 
ORIENTANDA: DIOCENI MANCILHA – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/265 - ÁREA: MORFOLOGIA - ANÁLISE MORFOLÓGICA DA PELE DE TARTARUGA CHELONIA 
MYDAS 
ORIENTADORA: SUZANA GUIMARAES MORAES 
ORIENTANDA: CAMILA GABRIELA PEREIRA DE SOUZA – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/769 - ÁREA: MORFOLOGIA - ESTUDO IN VIVO DE ARCABOUÇOS DE PLGA CULTIVADOS COM 
FIBROCONDRÓCITOS PARA APLICAÇÃO COMO PRÓTESE DE MENISCO 
ORIENTADORA: ELIANA AP. DE REZENDE DUEK 
ORIENTANDO: MARLON MODA – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
08/749 - ÁREA: MEDICINA - AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE ÀS MUDANÇAS PELO QUESTIONÁRIO 
DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 
ORIENTADOR: RICARDO AUGUSTO DE M. CADAVAL 
ORIENTANDA: LAURA CHRISTINA MARTINEZ – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
08/264 - ÁREA: MEDICINA - PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO NO CONTROLE 
DA PRESSÃO ARTERIAL DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS SUBMETIDOS A UMA 
DIETA HIPERLIPÍDICA 
ORIENTADOR: MARIO LUIS RIBEIRO CESARETTI 
ORIENTANDO: LEONARDO CANTARELLI DOS SANTOS – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE 
08/088 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - EXPERIMENTO ACÚSTICO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS 
FONÉTICAS DE DESLOCAMENTO ACENTUAL NA LÍNGUA INGLESA NA FALA DE BILÍNGÜES 
PORTUGUÊS/ INGLÊS 
ORIENTADORA: PAULINA DALVA ARTIMONTE ROCCA 
ORIENTANDA: ANA PAULA FARIA SAVIOLI – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 4 - PESQUISA: VÁRIOS CONTEXTOS – SALA 129 - 1º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/522 - ÁREA: HISTÓRIA - GENTILIDADE NA AMAZÔNIA: OS COSTUMES E RITUAIS RELIGIOSOS 
INDÍGENAS DENTRO DA CRÔNICA DO PADRE FIGUEROA S.J. 
ORIENTADOR: FERNANDO TORRES LONDONO 
ORIENTANDO: MARCELO CONTINELLI – CURSO DE HISTÓRIA 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/525 - ÁREA: HISTÓRIA - AS REPRESENTAÇÕES DA MITOLOGIA NÓRDICA E ANGLO-SAXÔNICA 
NA OBRA DE J.R.R. TOLKIEN "O SILMARILLION" 
ORIENTADORA: YVONE DIAS AVELINO 
ORIENTANDA: MAIRA DE SOUZA MATTOS – CURSO DE HISTORIA  
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PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/145 - ÁREA: ECONOMIA - O PAPEL DO ESTADO COMO REGULADOR DA ATIVIDADE 
CANAVIEIRA NO BRASIL: 1930-1990 
ORIENTADOR: EDUARDO FERNANDES P. MOREIRA 
ORIENTANDO: BRUNO FALSARELLA – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/354 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - MAPEAMENTO DA INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS DO 
PROUNI DA PUC/SP 
ORIENTADORA: MYRT THANIA DE SOUZA CRUZ 
ORIENTANDO: FERNANDO DUVARESCH COSTA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
 
08/355 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - O PERFIL DO EXECUTIVO DO FUTURO: A VISÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS 
ORIENTADORA: MYRT THANIA DE SOUZA CRUZ 
ORIENTANDAS: CAMILA DA MATTA SILVANO – CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE/ 
IC(SEM BOLSA) 
ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES – CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE 
SARA CARVALHO DE OLIVEIRA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/027 - ÁREA: HISTÓRIA - O MITO NA HISTÓRIA: HERÓDOTO 
ORIENTADOR: ETTORE QUARANTA 
ORIENTANDA: CINTIA COELHO DA SILVA – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/346 - ÁREA: PSICOLOGIA - A METAPSICOLOGIA FREUDIANA 
ORIENTADORA: MARIA LUCIA VIEIRA VIOLANTE 
ORIENTANDA: TAMARA KAROLINE BARROS DE ANDRADE – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/761 - ÁREA: MEDICINA - DOENÇAS LINFO-PROLIFERATIVAS CRÔNICAS: ANÁLISE DOS 
FATORES DE RISCO E RESPOSTA TERAPÊUTICA. 
ORIENTADORA: VERA LUCIA N. BLAIA D AVILA 
ORIENTANDAS: MARIA CRISTINA NUNEZ SEIWALD – CURSO DE MEDICINA 
ALINE GARCIA FAGAN – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
SESSÃO 5 - TRABALHO E MARKETING – SALA 132B - 1º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/158 – ECONOMIA - O TRABALHO  INFORMAL  EM  CONFECÇÕES PAULISTAS:A SITUAÇÃO  DE  
IMIGRANTES  LATINO-AMERICANOS E  AS  RELAÇÕES  DE TRABALHO  NAS  OFICINAS 
ORIENTADORA: LESLIE DENISE BELOQUE 
ORIENTANDO: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS ESCOBAR – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/573 – LETRAS - MANUAIS DE ORIENTAÇÃO PARA SECRETÁRIAS: A MEDIDA DE SUA EFICÁCIA 
PARA A INTERAÇÃO DISCURSIVA EM ÂMBITO EMPRESARIAL 
ORIENTADOR: JOSE EVERALDO NOGUEIRA JUNIOR 
ORIENTANDA: PRISCILA FREITAS DA COSTA – CURSO DE SET - POR/ING/ESP 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/651 - ÁREA: PSICOLOGIA - A VIVÊNCIA COMO TRABALHADOR TERCEIRIZADO EM EMPRESAS 
E COOPERATIVAS DE MÃO-DE-OBRA 
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ORIENTADOR: FABIO DE OLIVEIRA 
ORIENTANDA: PAULA CINTRA DOS SANTOS – CURSO DE SEQ. PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/735 - ÁREA: MEDICINA - EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS DOS ALUNOS DO CURSO DE 
MEDICINA DA PUC-SP E O MERCADO DE TRABALHO-2008 
ORIENTADORA: ROSANA MARIA PAIVA DOS ANJOS 
ORIENTANDA: LIVIA ELISE FURLAN – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
08/153 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE TELEMARKETING DE TELEFONIA CELULAR NA 
ZONA NORTE DE SÃO PAULO; ESTUDO DE CASO DAS EMPRESAS: VIVO TELESP CELULAR 
S/A ,TIM CELULAR S/A E CLARO – BCP   
ORIENTADOR: AUGUSTIN PEREZ RODRIGUES 
ORIENTANDOS: LARA ARUTIN  MARCHI – CURSO DE ADMINISTRACAO - PIBIC-CEPE/ 
IC(SEM BOLSA) 
FABIO ROBERTO DA SILVA SOUZA – CURSO DE ADMINISTRACAO - PIBIC-CEPE  
 
08/322 - ÁREA: TEOLOGIA - GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL FUNDAMENTAL PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO: O OLHAR DO ADMINISTRADOR E DO  TEÓLOGO 
ORIENTADORA: MARIA LUIZA GUEDES 
ORIENTANDOS: MARCOS DANILO COSTA SILVA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE 
MARIANA DE OLIVEIRA THOME – CURSO DE ECONOMIA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA)  
ERICK SCHWARZBERG – CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE 
 
08/558 - ÁREA: LETRAS - A TRADUÇÃO ORAL À PRIMA VISTA: ASPECTOS TEÓRICOS, PRÁTICOS 
E TEÓRICO-PRÁTICOS E INTERFACES COM O ENSINO-APRENDIZAGEM DA TRADUÇÃO E DA 
INTERPRETAÇÃO 
ORIENTADORA: GLORIA REGINA LORETO SAMPAIO 
ORIENTANDA: LIGIA ALVES SANTOS – CURSO DE LETRAS/TR ING POR 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
08/152 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - O USO DO ESPORTE COMO NEGÓCIO 
ORIENTADOR: AGUSTIN PEREZ RODRIGUES 
ORIENTANDO: RAFAEL HENRIQUE BACEGA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 6 - ESTADO, AUTORIDADE E DESIGUALDADE – SALA 135 - 1º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/536 - ÁREA: HISTÓRIA - ESTADO AUTOCRÁTICO E VIOLÊNCIA INSTUCIONAL 
ORIENTADORAS: MARIA APARECIDA DE PAULA RAGO 
VERA LUCIA VIEIRA 
ORIENTANDOS: VANESSA DE MATTOS – CURSO DE HISTORIA  
BARBARA BARBOSA BORN – CURSO DE HISTORIA 
DANIELA DA CRUZ DE SOUZA – CURSO DE HISTORIA 
WESLEY MARTINS SANTOS – CURSO DE HISTÓRIA 
PIBIC-CNPQ 
08/105 - ÁREA: DIREITO - A LIMINAR NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO 
ORIENTANDO: GIANVITO ARDITO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
08/039 - ÁREA: HISTÓRIA - A ATUAÇÃO DO DEOPS/SP NO PERÍODO JK (1955 - 1956) 
ORIENTADORA: VERA LUCIA VIEIRA 
ORIENTANDA: LUCIANA DA CONCEICAO FELTRIM – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/168 - ÁREA: PSICOLOGIA - A DIMENSÃO SUBJETIVA DA DESIGUALDADE SOCIAL 
ORIENTADORAS: ANA MERCES BAHIA BOCK / BRONIA LIEBESNY / ELISA ZANERATTO ROSA / 
MARIA DA GRACA M GONCALVES 
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ORIENTANDOS: ALINE LEITE BARRETO – CURSO DE PSICOLOGIA 
MARIA RENATA MENEZES SARUBBI – CURSO DE PSICOLOGIA 
ANA CAROLINA CAMPOS GEBRIM – CURSO DE  CIENCIAS SOCIAIS 
LEDA SOUZA NASCIMENTO – CURSO DE PSICOLOGIA 
TALES FURTADO MISTURA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PAULA PIMENTA DE SOUZA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/026 - ÁREA: HISTÓRIA - POVO BRASILEIRO, PROFESSOR BRASILEIRO E UM CONTRA-SENSO: 
A SUBJACÊNCIA DO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL NA FORMAÇÃO HUMANA OFICIAL 
ORIENTADORA: CIRCE BITTENCOURT 
ORIENTANDA: WINSTYA PEIXOTO DE MESQUITA EUFRASIO – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
08/239 - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL - UM GRITO POR EQÜIDADE: A RESPOSTA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SAÚDE FRENTE À ANEMIA FALCIFORME 
ORIENTADORA: SUELI GIAO PACHECO DO AMARAL 
ORIENTANDA: STELA MARIS DA SILVA – CURSO DE SERVICO SOCIAL 
PIBIC-CEPE 
08/104 - ÁREA: DIREITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: A OPOSIÇÃO ENTRE LEI E DOUTRINA E 
A PROTEÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS 
ORIENTADORA: TERESA CELINA A. ALVIM WAMBIER 
ORIENTANDO: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
SESSÃO 7 - INCLUSÃO, IDENTIDADE E DIVERSIDADE – SALA 201 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR F 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/052 - ÁREA: LETRAS - A LINGUAGEM DA INCLUSÃO SOCIAL-ESCOLAR: POSSIBILIDADES E 
CONTEXTOS PARA FORMAÇÃO CRÍTICA 
ORIENTADORA: SUELI SALLES FIDALGO 
ORIENTANDAS: VANILDA DA ROCHA SOARES – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
LINA MOREIRA MONTEIRO BOCCHI – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE 
07/823 - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL - PROUNI E INCLUSÃO SOCIAL 
ORIENTADORAS: MARIA LUCIA RODRIGUES / MARIA MARGARIDA C. LIMENA 
ORIENTANDAS: KELLY APARECIDA TORRES – CURSO DE SERVICO SOCIAL  
PAMELA DE OLIVEIRA MIGLIORINI – CURSO DE SERVICO SOCIAL 
PIBIC-CEPE 
08/029 - ÁREA: HISTÓRIA - O NEGRO COMO PROTAGOSNISTA: INSERÇÃO E PROMOÇÃO 
ARTÍSTICO-SOCIAL ATRAVÉS DO TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO 
ORIENTADOR: ANTONIO RAGO FILHO 
ORIENTANDA: MAYRA OLIVEIRA LOURENCO – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/241 - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL - PROJETO VOLTADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM 
SITUAÇÃO DE RUA NA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
ORIENTADORA: ELIZABETH DE MELO RICO 
ORIENTANDA: HELENA CRISTINA FREITAS – CURSO DE SERVICO SOCIAL 
PIBIC-CEPE 
08/220 - ÁREA: EDUCAÇÃO - IMPLANTAÇÃO  DA DISCIPLINA DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
ORIENTADORA: MARIA CRISTINA DA C.P.YOSHIOKA 
ORIENTANDA: DANIELA FERREIRA DA CRUZ – CURSO DE PEDAGOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/129 - ÁREA: DIREITO - O DIREITO À CULTURA E SUA PROTEÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO 
BRASILEIRO: ANÁLISE E CRÍTICA 
ORIENTADOR: MARCELO DE OLIVEIRA F.F SANTOS 
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ORIENTANDA: FLAVIA ALLEGRO GEROLA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
08/530 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - A PRESENÇA NEGRA NA PUC-SP 
ORIENTADORA: TERESINHA BERNARDO 
ORIENTANDO: AILTON PINHEIRO JUNIOR – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CNPQ 
08/112 - ÁREA: DIREITO - O TRABALHO INFANTIL E O PRINCÍPIO PROTETOR DO DIREITO DO 
TRABALHO 
ORIENTADORA: CARLA TERESA MARTINS ROMAR 
ORIENTANDA: GABRIELA FREIRE KUHL DE GODOY – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 8 - IDENTIDADE CULTURAL: CONCEITOS E SUAS VARIAÇÕES – SALA 202 - 2º ANDAR 
PRÉDIO NOVO 
CORREDOR F 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/012 - ÁREA: ARTES - OS PROCESSOS IDENTITÁRIOS EM IMERSÃO NOS DISPOSITIVOS 
ARTÍSTICOS TECNOLÓGICOS 
ORIENTADOR: MARCUS VINICIUS F.BASTOS 
ORIENTANDO: WALTER NOVAES DE OLIVEIRA FILHO – CURSO DE MIDIAS DIGITAIS 
PIBIC-CEPE 
06/531 - ÁREA: HISTÓRIA - IMIGRANTES PORTUGUESES EM SÃO PAULO: CULTURA, COTUDIANO 
E GÊNERO - 1890 - 1950 
ORIENTADORA: MARIA IZILDA SANTOS DE MATOS 
ORIENTANDA: RENATA APARECIDA COTRIN – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CNPQ 
08/049 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - TATUAGEM E IMAGINÁRIO: UMA LEITURA DO SIMBOLISMO DA 
INSCRIÇÃO CORPORAL NA CONTEMPORANIDADE 
ORIENTADORA: MARIZA MARTINS FURQUIM WERNECK 
ORIENTANDA: HELENA DE LIMA CORVINI – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
08/077 - ÁREA: ARTES - A TATUAGEM COMO TRAÇO EVOLUTIVO DA CULTURA: RELAÇÕES 
ENTRE ASPECTOS ANCESTRAIS E CONTEMPORÂNEOS 
ORIENTADORA: NAIRA NEIDE CIOTTI 
ORIENTANDA: SARA PANAMBY ROSA DA SILVA – CURSO DE CAC-TEATRO 
PIBIC-CEPE 
08/081 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - A CRÍTICA SOCIAL EM FEDERICO GARCÍA LORCA 
ORIENTADORA: ELIANE GONCALVES 
ORIENTANDO: VANIERY PATRICIO AMORIM DOS SANTOS – CURSO DE LETRAS/ESPANHOL 
PIBIC-CEPE 
08/556 - ÁREA: LETRAS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA IDENTIDADE DO TRADUTOR: 
REPERCUSSÕES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA TRADUÇÃO 
ORIENTADORA: LEILA CRISTINA DE MELLO DARIN 
ORIENTANDA: MARIANA BERTOLIN TEIXEIRA – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CNPQ 
08/031 - ÁREA: HISTÓRIA - RUANDA: GÊNESE DE UM GENOCÍDIO 
ORIENTADORA: VERA LUCIA VIEIRA 
ORIENTANDO: DANILO FERREIRA DA FONSECA – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
 
SESSÃO 9 - CRIANÇA, ADOLESCENTE E QUALIDADE DE VIDA – SALA 203 - 2º ANDAR PRÉDIO 
NOVO 
CORREDOR F 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/642 - ÁREA: PSICOLOGIA - ESTUDO SOBRE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
ATRVÉS DE TÉCNICAS PROJETIVAS GRÁFICAS 
ORIENTADORA: REGINA AIKO FUKUNAGA KATO   
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ORIENTANDO: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CNPQ 
 
08/760 - ÁREA: MEDICINA -  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS PORTADORAS 
DE CARDIOPATIA 
ORIENTADORA: GLORIA ZANELATO CAMPAGNONE 
ORIENTANDAS: MANUELA RODRIGUES NASCIMENTO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ 
IC(SEM BOLSA) 
MARIANA PINHEIRO PINAFFI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
ANDREIA CRISTINA BALBINO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
08/172 - ÁREA: PSICOLOGIA - CAPTAÇÃO DE BEBES DE RISCO - DETECÇÃO PRECOCE DE 
PSICOPATOLOGIAS GRAVES. 
ORIENTADORA: SILVANA RABELLO 
ORIENTANDA: PAOLA VISANI – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/170 - ÁREA: PSICOLOGIA - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA A ORGANIZAÇÃO DE UM 
AMBULATÓRIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRADA PARA ADOLESCENTES, DA PERSPECTIVA 
DA PSICOLOGIA 
ORIENTADORA: FELICIA KNOBLOCH 
ORIENTANDAS: MARINA ZUPPOLINI BARBI – CURSO DE PSICOLOGIA 
ANA KARINA PESCE – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/042 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - LIA JUNQUEIRA, UMA LIBERTÁRIA: LUTAS PELA AFIRMAÇÃO 
DA VIDA DE CRIANÇAS E JOVENS. 
ORIENTADORA: SALETE MAGDA DE OLIVEIRA 
ORIENTANDA: ISABEL DA COSTA M. NABUCO DE ARAUJO – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
08/178 - ÁREA: PSICOLOGIA - A PRIVAÇÃO DE ÁGUA E ALIMENTO E SEUS MÚLTIPLOS EFEITOS 
ORIENTADORAS: NILZA MICHELETTO/ TEREZA MARIA DE A. PIRES SERIO 
ORIENTANDOS: RAFAEL EMILIO BORNACINA – CURSO DE PSICOLOGIA                                                                                       
LAURA MUNIZ ROCHA – CURSO DE PSICOLOGIA 
FERNANDA ALVARENGA MEIRELLES – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/605 - ÁREA: DIREITO - A RESPONSABILIDADE POR ABANDONO AFETIVO NAS RELAÇÕES 
PATERNO-FILIAIS 
ORIENTADOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP 
ORIENTANDA: LIGIA PADOVANI NASCIMENTO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
ÁREA: PSICOLOGIA – ESTUDO SOBRE O BRINCAR DE CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE 
ORIENTADORA: REGINA AIKO FUKUNAGA KATO 
ORIENTANDAS: CAROLINA KRAUTER KRACKER – CURSO DE PSICOLOGIA 
ISABELLA HUY KOLESNIKOVAS – CURSO DE PSICOLOGIA 
BOLSISTAS PET 
SESSÃO 10 - ENSINO EM DIVERSAS ÁREAS – SALA 204 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR 
F 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/093 - ÁREA: LETRAS - PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS: DA ANÁLISE DE 
NECESSIDADES AO DESENHO DE CURSO. 
ORIENTADORAS: ANNA MARIA MARQUES CINTRA / LILIAN MARIA GHIURO PASSARELLI 
ORIENTANDAS: VALKIRIA SANTOS – CURSO DE LETRAS/FRANCES 
CAMILA PETRASSO – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
08/080 - ÁREA: ARTES - A TÉCNICA DO BALÉ CLÁSSICO NA FORMAÇÃO DO BAILARINO 
CONTEMPORÂNEO: O CASO DA CIA. 2 DO BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO 
ORIENTADORA: HELENA TANIA KATZ 
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ORIENTANDA: CAMILA DE MOURA VENTURELLI – CURSO DE CAC-DANCA  
PIBIC-CEPE 
08/003 - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA - SIMULAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIAS  PARA AS AULAS PRÁTICAS DE ELETROMAGNETISMO 
ORIENTADOR: FRANCISCO XAVIER SEVEGNANI 
ORIENTANDO: RODRIGO BONETTE KLEPA – CURSO DE ENG ELETRICA  
PIBIC-CEPE 
08/702 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLASDA REDE 
PRIVADA DE ENSINO: USOS E PROPÓSITOS - UM OLHAR FONOAUDIOLÓGICO 
ORIENTADORA: NADIR DA GLORIA H. CERVELLINI 
ORIENTANDAS: RENATA DE MORAES QUEIROZ – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA  
JULIANA CORTES PAES – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/649 - ÁREA: PSICOLOGIA - ARQUIVOS ITINERNTES: CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO DA HISTÓRIA 
DA PSICOLOGIA NO BRASIL 
ORIENTADORA: MARIA DO CARMO GUEDES 
ORIENTANDOS: JULIA CALDERAZZO – CURSO DE PSICOLOGIA  
RENATO JESUS DA SILVA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/345 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CRÍTICO-PEDAGÓGICO NA 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE INGLÊS DA ESCOLA PÚBLICA: DE TEORIAS 
GLOBAIS PARA O DESENVOLVIMENTO  DO CONHECIMENTO LOCAL 
ORIENTADORA: MARIA ANTONIETA ALBA CELANI 
ORIENTANDO: FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE 
08/688 - ÁREA: EDUCAÇÃO - UM ESTUDO DE SITUAÇÕES DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 
ESCOLAR: ALUNOS QUE NÃO LÊEM E NÃO ESCREVEM, NA TERCEIRA E QUARTA SÉRIE DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ORIENTADORA: MARIA ANITA VIVIANI MARTINS 
ORIENTANDO: INOCENCIO ALBERTO LUSSEVICUENO – CURSO DE PEDAGOGIA 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
SESSÃO 11 - MULHER: INSERÇÃO SOCIAL – SALA 205 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR F 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/282 - ÁREA: MEDICINA - ESTUDO DO TRABALHO DE PARTO (PERÍODOS DE DILATAÇÃO, 
EXPULSÃO, DEQUITAÇÃO E DE GREENBERG) EM PACIENTES OBESAS NO CONJUNTO 
HOSPITALAR DE SOROCABA - SP. ASPECTOS MATERNOS, FETAIS E PERINATAIS. 
ORIENTADOR: JOE LUIZ VIEIRA GARCIA NOVO 
ORIENTANDOS: ANDRE DE ARAUJO ROZAS – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
JOAO MARCELO PEDROSO WEY – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/024 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - HILDA HILST - DA VIDA COMO OBRA DE ARTE A LITERATURA 
COMO EXPERIMENTAÇÃO POLÍTICA  MENOR 
ORIENTADORA: SILVANA MARIA CORREA TOTORA 
ORIENTANDA: CAROLINA BOARO FERNANDEZ CANON – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
08/035 - ÁREA: HISTÓRIA - A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO  ESTADO SOCIALISTA CUBANO. 
ORIENTADORA: MARIA ANTONIETA M. ANTONACCI 
ORIENTANDA: GISELLE CRISTINA DOS ANJOS SANTOS – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
08/037 - ÁREA: HISTÓRIA - PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NOS JORNAIS A 
PLEBE, O LIBERTÁRIO E O COMBATE (1915-1925) 
ORIENTADORA: MARIA DO ROSARIO DA C. PEIXOTO 
ORIENTANDA: RENATA CAMARA DOS SANTOS – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
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08/258 - ÁREA: MEDICINA – RELAÇÃO ENTRE AS PROTEÍNAS P53, BCL2, KI67 E PAPILOMA VIRUS 
COM OS ACHADOS CLINICO PATOLÓGICOS EM MULHERES PORTADORAS DE CARCINOMA DE 
COLO UTERINO INVASIVO 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VICENTE DE ANDRADE 
ORIENTANDOS: MARINA BARROS DE MELLO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM 
BOLSA) 
RICARDO KRIKOR DJEHIZIAN – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
 
08/747 - ÁREA: MEDICINA - HIPERTENSÃO ARTERIAL INDUZIDA PELA GRAVIDEZ NO CONJUNTO 
HOSPITALAR DE SOROCABA-SP ASPECTOS MATERNOS E PERINATAIS 
ORIENTADOR: JOE LUIZ VIEIRA GARCIA NOVO 
ORIENTANDAS: BIANCA TOTTA PATRICIO – CURSO DE MEDICINA 
NATALIA SARTORI VANIN – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 12 - AMBIENTE E RECUPERAÇÃO – SALA 206 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR E 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/268 - ÁREA: ECOLOGIA - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA URBANA DA 
CIDADE DE SALTO DE PIRAPORA (SP) 
ORIENTADOR: MINORU IWAKAMI BELTRAO 
ORIENTANDA: TANIA PATROCINIA DA SILVA – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/637 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM CURSOS D'ÁGUA 
POR FONTES PONTUAIS E NÃO PONTUAIS EM ÁREAS DE MANANCIAIS - COMPLEXO BILINGS 
ORIENTADOR: MURILO DAMATO 
ORIENTANDOS: DIEGO BORGES COVO – CURSO DE TEC. GESTÃO AMBIENTAL  
GUSTAVO DA SILVA BASILIO – CURSO DE TEC. GESTÃO AMBIENTAL 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
08/740 - ÁREA: FISIOLOGIA - ESTUDO DA ATIVIDADE CELULAR E ESTRESSE OXIDATIVO EM 
FÍGADO DE PEIXES SUBMETIDOS A FATORES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DE 
SOROCABA-SP 
ORIENTADORA: MERCIA TANCREDO TOLEDO 
ORIENTANDA: LUCIANA CANABARRO – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/223 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - ESTUDO DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS EM 
TRABALHADORES DE CASAS NOTURNAS DA CIDADE DE SÃOPAULO 
ORIENTADORA: ANA CLAUDIA FIORINI 
ORIENTANDA: JOANA D ARC APARECIDA SALGADO – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/770 - ÁREA: ZOOLOGIA - LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA DE DOIS 
FRAGMENTOS FLORESTAIS DA FAZENDA CAPOAVA EM ITU, SP. 
ORIENTADOR: HEITOR ZOCHIO FISCHER 
ORIENTANDO: CAIO VINICIUS DE MIRA MENDES – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/754 - ÁREA: BOTÂNICA - ESTUDO DE DUAS TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL EM 
UMA ÁREA ABANDONADA DE PASTAGEM ÀS MARGENS DO RESERVATÓRIO DE 
ITUPARARANGA, SOROCABA (SP): TRANSPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA E SEMEADURA DIRETA 
ORIENTADORA: VILMA PALAZETTI DE ALMEIDA 
ORIENTANDA: THAISA CARNEIRO CIPRIANO – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/773 - ÁREA: ECOLOGIA - LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA DE MÉDIO PORTE DE UM 
FRAGMENTO FLORESTAL DAS MARGENS DA REPRESA DE ITUPARANGA, VOTORANTIM, SP 
ORIENTADOR: LUCIANO MENDES CASTANHO 
ORIENTANDO: ALESSANDRO LEAO DOS REIS – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
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08/277 - ÁREA: BOTÂNICA - CHUVA DE SEMENTES E REGENERAÇÃO NATURAL EM ÁREA 
ADJACENTE A FRAGMENTOS FLORESTAIS DE VEGETAÇÃO ESTACIONAL SEMI-DECIDUAL NA 
REPRESA DE ITUPARARANGA 
ORIENTADORA: VILMA PALAZETTI DE ALMEIDA 
ORIENTANDO: CLAUDIO ROBERTO ANHOLETTO JUNIOR – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
SESSÃO 13 - PROTEÇÃO AMBIENTAL – SALA 208 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR E 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
 08/134 - ÁREA: DIREITO - A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DAS ÁREAS PROTEGIDAS DE MANANCIAIS, PLANEJAMENTO, 
CONTROLE DO USO, PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO DO SEU ESPAÇO, E CONTORNOS 
EDUCACIONAIS 
ORIENTADOR: ROBERTO BAPTISTA D DA SILVA 
ORIENTANDOS: AMALIA SIMOES BOTTER – CURSO DE DIREITO 
ANNA LYVIA ROBERTO CUSTODIO RIBEIRO – CURSO DE DIREITO 
JESSICA BARBOSA – CURSO DE DIREITO 
SERGIO BAPTISTA PEREIRA DE ALMEIDA – CURSO DE  DIREITO 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
08/772 - ÁREA: ZOOLOGIA - UTILIZAÇÃO DE POLEIROS ARTIFICIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO EM UMA ÁREA DE PASTAGEM ABANDONADA NAS MARGENS DA REPRESA DE 
ITUPARARANGA, VOTORANTIM-SP 
ORIENTADOR: LUCIANO MENDES CASTANHO 
ORIENTANDA: SUELEN BARBOSA MORAES RODRIGUES – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/273 - ÁREA: BOTÂNICA - LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE UM FRAGMENTO FLORESTAL 
URBANO DO PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS, SOROCABA (SP) 
ORIENTADORA: VILMA PALAZETTI DE ALMEIDA 
ORIENTANDO: ALESSANDRO PATROCINIO MORAES – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/025 - ÁREA: GEOGRAFIA - ANÁLISE DA AÇÃO DAS BRISAS MARÍTIMAS RELACIONADAS COM O 
CONFORTO TÉRMICO DOS HABITANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
ORIENTADOR: EDSON CABRAL 
ORIENTANDO: RICARDO SAFRA DE CAMPOS – CURSO DE GEOGRAFIA  
PIBIC-CEPE 
08/743 - ÁREA: BOTÂNICA O ESTUDO DO POTENCIAL REPRODUTIVO DE CARYOCAR 
BRASILIENSE (CARYOCARACEAE) EM UM FRAGMENTO DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA (SP) 
ORIENTADORA: VILMA PALAZETTI DE ALMEIDA 
ORIENTANDA: ERIKA TIEMI TSUDA – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/154 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - RECICLAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
ORIENTADOR: WAGNER TUFANO 
ORIENTANDA: GILVANIA SANTOS OLIVEIRA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 14 - CULTURA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DO CIDADÃO  – SALA 209 - 2º ANDAR 
PRÉDIO NOVO 
CORREDOR E 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/074 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - CULTURAS JUVENIS E  LETRAMENTO ESCOLAR: UM DIÁLOGO 
POSSÍVEL? 
ORIENTADORA: JACQUELINE PEIXOTO BARBOSA 
ORIENTANDA: DEBORAH MONTEIRO – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE 
08/566 - ÁREA: LETRAS - A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE JOVENS CARENTES EM UM 
PROGRAMA DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
COMPLEMENTAR: DE TEORIAS GLOBAIS AO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO LOCAL 
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ORIENTADORA: MARIA FACHIN SOARES 
ORIENTANDA: MARA CRISTINA FERREIRA CUNHA – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/069 - ÁREA: FILOSOFIA – O PAPEL DO LEGISLADOR NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO DA POLIS 
ARISTOTÉLICA 
ORIENTADOR: MARCELO PERINE 
ORIENTANDO: MATEUS PERITO – CURSO DE FILOSOFIA 
PIBIC-CEPE 
08/531 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - O PORCO-DO-MATO E O TUCUM: OBJETOS, MITOS E RITOS 
ENTRE OS ÍNDIOS CINTA LARGA E SURUÍ PAITER 
ORIENTADORA: DOROTHEA VOEGELI PASSETTI 
ORIENTANDA: AILA VILLELA BOLZAN – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CNPQ 
08/523 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - ALDEIA COMO GUETO: ESTUDO DO CASO PARES 
ORIETADORA: CARMEN SYLVIA DE ALV.JUNQUEIRA 
ORIENTANDA: ANDREA CARDOSO GIANNELLA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
08/524 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - FUTEBOL DE VÁRZEA: BERÇO DE INSUBORDINAÇÕES 
ORIENTADOR: JOSE PAULO FLORENZANO 
ORIENTANDO: RAFAEL FERMINO BEVERARI – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
07/566 - ÁREA: EDUCAÇÃO - ATITUDES FACILITADORAS DO PROFESSOR DE INGLÊS DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO: DA TEORIA À PRÁTICA 
ORIENTADORA: VERA LUCIA CABRERA DUARTE 
ORIENTANDA: MARIA REJANE ARAUJO TITO – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE/IC SEM BOLSA 
SESSÃO 15 - DISCUSSÕES TEÓRICAS I – SALA 214 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR E 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/372 - ÁREA: ECONOMIA - TEORIA DO CONSUMO 
ORIENTADOR: LADISLAU DOWBOR 
ORIENTANDOS: LUANA GARBI DOS SANTOS – CURSO DE ECONOMIA 
VINICIUS COELHO DE OLIVEIRA BATISTA – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
08/846 - ÁREA: DIREITO - UM DIREITO NOVO COMO RESISTÊNCIA AOS MECANISMOS DE 
NORMALIZAÇÃO E A FILOSOFIA DE MICHEL FOUCAULT, GILLES DELEUZE E FÉLIX GUATTARI 
ORIENTADOR: GUILHERME ARRUDA ARANHA 
ORIENTANDO: CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
08/552 - ÁREA: FILOSOFIA - O ANTI-PSICOLOGISMO NOS PROLEGÔMENOS PARA A LÓGICA 
PURA DE HUSSERL 
ORIENTADOR: MARIO ARIEL GONZALEZ PORTA 
ORIENTANDO: ARTHUR HELLER BRITTO – CURSO DE FILOSOFIA 
PIBIC-CNPQ 
08/010 - ÁREA: FÍSICA - O LIMITE CLÁSSICO DA MECÂNICA QUÂNTICA 
ORIENTADORA: SONIA GERAIJ MOKARZEL 
ORIENTANDA: ISADORA MIGLIORI HOSSRI – CURSO DE FISICA 
PIBIC-CEPE 
 
08/142 - ÁREA: ECONOMIA - ECONOMIA E IDEOLOGIA: AS QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS NAS 
DIFERENTES ABORDAGENS DA TEORIA DO VALOR 
ORIENTADORA: MARIA ANGELICA BORGES 
ORIENTANDA: TATIANA KALEF LEAO – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CEPE 
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08/527 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - POLÍTICAS LIBERTADORAS, TOLERÂNCIA E 
EXPERMIMENTAÇÃO DE LIBERDADE - CONSOLIDANDO ABORDAGENS DE PESQUISA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS 
ORIENTADOR: EDSON PASSETTI 
ORIENTANDO: KLAUS PETER WARKENTIN - CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CNPQ 
08/072 - ÁREA: FILOSOFIA - PODER E VIRTÙ EM O PRÍNCIPE, DE MAQUIAVEL 
ORIENTADOR: ANTONIO JOSE ROMERA VALVERDE 
ORIENTANDO: FELIPE LUNA SILVATTI – CURSO DE FILOSOFIA 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 16 - DISCUSSÕES TEÓRICAS II – SALA 215 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR E 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/111 - ÁREA: DIREITO - (IN)SEGURANÇA JURÍDICA, ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E 
HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 
ORIENTADOR: MAURICIO NOGUEIRA DOS SANTOS 
ORIENTANDO: VINICIUS MATTEUCCI DE ANDRADE LOPES – CURSO DE  DIREITO 
PIBIC-CEPE 
08/847 - ÁREA: DIREITO - A (IN)EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS NA MODERNIDADE 
PERIFÉRICA: UM DIÁLOGO BRASILEIRO COM AS TEORIAS DO DISCURSO E DOS SISTEMAS. 
ORIENTADOR: MARCELO DA COSTA PINTO NEVES 
ORIENTANDO: PEDRO HENRIQUE G. DE O. RIBEIRO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
08/824 - ÁREA: PSICOLOGIA - METAPSICOLOGIA FREUDIANA 
ORIENTADORA: MARIA LUCIA VIEIRA VIOLANTE 
ORIENTANDA: NELMA CECILIA MADEIRA – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CNPQ 
08/570 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - ESTUDOS DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA TEORIA DA 
MÍDIA DE HARRY PROSS: UMA TEORIA DOS MULTI-MEIOS 
ORIENTADOR: MILTON PELEGRINI 
ORIENTANDA: KARIN CHRISTINA HEIDEL DE O. SANTOS – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CNPQ 
08/615 - ÁREA: DIREITO - DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB A ÓTICA HOBBESIANA 
ORIENTADOR: PIETRO DE JESUS LORA ALARCON 
ORIENTANDO: LUIZ FELIPE DA ROCHA AZEVEDO PANELLI – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
08/641 - ÁREA: PSICOLOGIA - OS TRABALHOS  EM EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSÃO NO 
JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS 2001-2008 
ORIENTADORA: MARIA DE LOURDES BARA ZANOTTO 
ORIENTANDO: VICTOR NICOLINO FARIA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 17 - INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO – SALA 216 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR E 
 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/217 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - REPRESENTAÇÕES DA VOZ: UM ESTUDO COM OS ALUNOS 
DE COMUNICAÇÃO DAS ARTES DO CORPO DA PUC-SP 
ORIENTADORA: MARIA LAURA WEY MARTZ 
ORIENTANDO: MARCUS VINICIUS MORENO E NASCIMENTO – CURSO DE CAC-TEATRO 
PIBIC-CEPE 
08/700 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - SINTOMAS VOCAIS E FATORES RELATIVOS AO ESTILO DE 
VIDA EM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE 
SOROCABA-SP  
ORIENTADORA: LESLIE PICCOLOTTO FERREIRA 
ORIENTANDA: CAROLLINA CAPOROSSI – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA  
PIBIC-CNPQ 
08/017 - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA - AVALIAÇÃO DE EMISSÃO ELETROMAGNÉTICA 
CONDUZIDA EM FONTES CHAVEADAS COM O AUXÍLIO DO SIMULADOR “SPICE” 
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ORIENTADOR: CARLOS ANTONIO FRANCA SARTORI 
ORIENTANDO: CLODOALDO CABRAL ARRUDA NETO – CURSO DE ENG ELETRICA 
PIBIC-CEPE 
08/143 - ÁREA: CIÊNCIAS ATUARIAIS - SPLINE PARA GRÁFICOS DE ENTIDADES FECHADAS DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO) 
ORIENTADORA: ELIZABETH BORELLI 
ORIENTANDA: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA – CURSO DE CIENCIAS ATUARIAIS 
PIBIC-CEPE 
08/732 - ÁREA: MEDICINA -  ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PACIENTES SUBMETIDOS A 
HIATOPLASTIA E FUNDOPLICATURA, COM E SEM O EMPREGO DE PRÓTESE HIATAL, PARA O 
TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA A DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO 
ORIENTADOR: JULIO CESAR MARTINEZ 
ORIENTANDOS: ADRIANO TOMIO KITICE – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
DANIELA MARTINS AIROLDI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
DANILO MONIZ – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
ROBERTO HERNANDES GIORDANO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
08/767 - ÁREA: MEDICINA - ANÁLISE RETROSPECTIVA DO TRATAMENTO COM HORMONIO DO 
CRESCIMENTO RECOMBINANTE  HUMANO (RHGH) EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE GH 
(DGH) ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE CRESCIMENTO DO CONJUNTO HOSPITALAR DE 
SOROCABA - PERIODO DE 1989 - 2008 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS RAMOS DIAS 
ORIENTANDOS: MINO CESTARI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
ROBERTO DANZI JUNIOR – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
08/255 - ÁREA: MEDICINA - PERFIL DOS USUÁRIOS DE BENZODIAZEPÍNICOS E A RAZÃO DE SUA 
UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARÃO, EM SOROCABA 
ORIENTADOR: CARLOS VON KRAKAUER HUBNER 
ORIENTANDOS: DAVID GONCALVES NORDON – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
KARIN AKAMINE – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/650 - ÁREA: PSICOLOGIA - SEXUALIDADE  E ADOLESCÊNCIA UM DESAFIO. PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO JUNTO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL 
ORIENTADORA: ANA LAURA SCHLIEMANN 
ORIENTANDAS: MARINA SANTOS LEMOS – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM 
BOLSA) 
MILENE TAKESHITA IKEDA – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
MARIANA FILIPPINI CACCIACARRO – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
TASSIANA BARROS PETRILLI – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 18 - ENSINO E PARTICIPAÇÃO – SALA 217 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/321 - ÁREA: TEOLOGIA - PERFIL DA RELIGIOSIDADE DO JOVEM UNIVERSITÁRIO- UM ESTUDO 
DE CASO NA PUC-SP - TERCEIRA ETAPA DA SÉRIE HISTÓRICA (APLICAÇÃO 2008)7 
ORIENTADORES: JORGE CLAUDIO NOEL RIBEIRO JR / REGINA MARIA G. PEREIRA LOPES 
ORIENTANDOS: ANDRE CONDES FERREIRA – CURSO DE JORNALISMO 
PAMELA KOMETANI NUNES – CURSO DE JORNALISMO 
SUZANA DE ALMEIDA LEITE – CURSO DE JORNALISMO 
PIBIC-CEPE 
08/004 - ÁREA: MATEMÁTICA - SISTEMAS LINEARES E SUAS RESOLUÇÕES COMO 
FERRAMENTAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA 
ORIENTADORA: CRISTIANA ABUD DA SILVA FUSCO 
ORIENTANDO: VICTOR BRAUM MASETTO – CURSO DE ENG ELETRICA 
PIBIC-CEPE 
08/821 - ÁREA: EDUCAÇÃO - PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO: DA PRÁTICA DIALÓGICA NA FAMÍLIA À 
GESTÃO PARTICIPATIVA NA ESCOLA 
ORIENTADORA: HELOISA SZYMANSKI R. GOMES 



517 

 

ORIENTANDOS: ANGELICA DE MEDEIROS – CURSO DE PSICOLOGIA  
ANDERSON XAVIER MENDES – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/644 - ÁREA: PSICOLOGIA - PRÁTICA COMO FUNDAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
EM PSICOPATOLOGIA 
ORIENTADOR: MANOEL TOSTA BERLINCK 
ORIENTANDA: JULIANA HELENA BRUNO MACHADO - PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
08/343 - ÁREA: EDUCAÇÃO - PSICOLOGIA E A ESTRUTURA DO ENSINO SECUNDÁRIO 
BRASILEIRO 
ORIENTADOR: ODAIR SASS 
ORIENTANDO: YURI ONGARO DE OLIVEIRA – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CEPE 
08/073 - ÁREA: LETRAS - CONSUMO CULTURAL FRANCÓFONO: PAPÉIS, REPRESENTAÇÕES E 
REPERCUSSÕES NO ENSINO DA LÍNGUA FRANCESA 
ORIENTADORA: JELSSA CIARDI AVOLIO 
ORIENTANDA: ELZANICE PEIXOTO DIAS – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE 
08/252 - ÁREA: MEDICINA - QUANTO NOS ENSINA O CURSO DE MEDICINA SOBRE BIOÉTICA E 
DIREITOS HUMANOS 
ORIENTADOR: SAMUEL SIMIS 
ORIENTANDO: LUCAS BARASNEVICIUS QUAGLIATO – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE 
08/033 - ÁREA: HISTÓRIA - UM ESTRANHO NO NINHO - A PARTICIPAÇÃO DE CLASSES 
POPULARES NA CONSTRUÇÃO DO NACIONALISMO CUBANO, 1968-1959 
ORIENTADOR: FERNANDO TORRES LONDONO 
ORIENTANDA: FERNANDA BRETONES LANE – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 19 - QUESTÕES URBANAS E SOLUÇÕES  – SALA 219 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/240 - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL - A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EMPRESA COMO 
GESTOR DE PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
ORIENTADORA: ELIZABETH DE MELO RICO 
ORIENTANDA: LETICIA ROCHA DE ABREU SODRE CARVALHO – CURSO DE SERVICO SOCIAL 
PIBIC-CEPE 
 
08/183 - ÁREA: PSICOLOGIA - SENTIDOS DO TRABALHO: COMPROMISO SOCIAL E QUALIDADE 
DE VIDA EM UM BAIRRO NA PERIFERIA DE GUARULHOS 
ORIENTADOR: ODAIR FURTADO 
ORIENTANDAS: CARLA CAMINATA CARMINHOLI – CURSO DE PSICOLOGIA 
JULIANA BRISIGHELLO BOARATI – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/539 - ÁREA: SOCIOLOGIA - OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES: TERRITÓRIO, COESÃO 
SOCIAL E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA: RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, BELO HORIZONTE, 
CURITIBA, PORTO ALEGRE, SALVADOR, REFICE, FORTALEZA, BELÉM, NATAL, GOIÂNIA E 
MARINGÁ 
ORIENTADORA: MARISA DO ESPIRITO SANTO BORIN 
ORIENTANDA: NICOLE REYS BILBAO – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CNPQ 
08/051 - ÁREA: SOCIOLOGIA - METRÓPOLE DESIGUALDADE SÓCIO ESPACIAL E GOVERNANÇA 
URBANA: ANÁLISE COMPARADA DO CASO SÃO PAULO 
ORIENTADORA: MARISA DO ESPIRITO SANTO BORIN 
ORIENTANDO: LUCIANO LIMA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CEPE 
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08/045 - ÁREA: HISTÓRIA - RELAÇÕES DE CREDITO NOS INVENTÁRIOS DE SÃO PAULO NO 
SÉCULO XVII 
ORIENTADORA: LUCILIA SANTOS SIQUEIRA 
ORIENTANDOS: DIEGO GOMES AMADO – CURSO DE HISTORIA 
ANDRE FILIPPE DE MELLO E PAIVA – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
08/341 - ÁREA: PSICOLOGIA - CONTROLE E USO DE TABACO EM ESPEÇOS PÚBLICOS DE 
CONVIVÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE A COMUNICAÇÃO DE RISCOS À SAÚDE 
ORIENTADORA: MARY JANE PARIS SPINK 
ORIENTANDOS: DANIEL DA ROCHA PAES HEGG – CURSO DE PSICOLOGIA 
JOAO VITOR FENERICH VERANI – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/639 - ÁREA: SOCIOLOGIA - IMPACTO SOCIOAMBIENTAL EM CASTELHANOS, ILHABELA 
ORIENTADORA: MARIJANE VIEIRA LISBOA 
ORIENTANDA: ANA LUISA RAMIREZ DIAS – CURSO DE TEC. GESTÃO AMBIENTAL 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
SESSÃO 20 - GÊNEROS E ENSINO DE LEITURA – SALA 220 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR D 
 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
 
 
08/066 - ÁREA: LETRAS - LEITURA, COMPREENSÃO E INTERAÇÃO POR MEIO DOS GÊNEROS DO 
DISCURSO 
ORIENTADORA: VALEUSKA FRANCA CURY MARTINS 
ORIENTANDA: JULIANA LUIZ DA SILVA – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/071 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - A MULTIPLICIDADE DE LEITURAS EM SALA DE AULA: MAPEANDO A 
INDETERMINAÇÃO METAFÓRICA 
ORIENTADORA: MARA SOFIA ZANOTTO PASCHOAL 
ORIENTANDA: PAULA FIGUEIREDO CAMPOS – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE 
 
08/701 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - DESEMPENHO NA ESCRITA DE JOVENS SURDOS 
ORIENTADORAS: CLAY RIENZO BALIEIRO / MARIA CECILIA BONINI TRENCHE 
ORIENTANDAS: JULIANA RECH – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA  
PAULA CORREIA STELLA – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/176 - ÁREA: PSICOLOGIA - O ENSINO DE COMPORTAMENTO TEXTUAL E A EMERGÊNCIA DE 
LEITURA COMPREENSIVA 
ORIENTADORA: NILZA MICHELETTO 
ORIENTANDA: CAMILA ZORZAN HORTA E SILVA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/687 - ÁREA: EDUCAÇÃO - ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LER PARA APRENDER - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: 
ORIENTADORA: MARIA CELINA TEIXEIRA VIEIRA 
ORIENTANDAS: ANITA PEDROSA CORREA – CURSO DE PEDAGOGIA - PIBIC-CNPQ 
JANAINA PEREIRA DA SILVA – CURSO DE PEDAGOGIA - PIBIC-CNPQ 
MARIA FERNANDA GARZARO REBOUCAS – CURSO DE PEDAGOGIA - PIBIC-CNPQ 
JULIANA HENRIQUE GONCALVES – PEDAGOGIA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
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08/211 - ÁREA: EDUCAÇÃO - ESCOLA E CULTURA: PRATICAS DA / NA SALA DE LEITURA DE 
ESCOLAS DA REDE  MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 
ORIENTADORAS: HELENICE CIAMPI RIBEIRO FESTER / MONICA FATIMA VALENZI MENDES 
ORIENTANDAS: FANY CRISTINA WIRTHMANN – CURSO DE PEDAGOGIA 
REGIANE SILVA DOS SANTOS – CURSO DE PEDAGOGIA 
PIBIC-CEPE 
08/053 - ÁREA: LETRAS - ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO METAFUNCIONAL DOS TEXTOS DOS E-
MAILS 
ORIENTADORA: NILVIA T. DA SILVA PANTALEONI 
ORIENTANDA: BEATRIZ MAGALHAES ARANHA OLIVEIRA – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 21 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS I – SALA 221 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR 
D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/537 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - AS RELAÇÕES BRASIL-ÁFRICA PELA IMPRENSA: A POLÍTICA 
AFRICANA DO GOVERNO LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (2003-2006) PELO O ESTADO DE S. PAULO 
E FOLHA DE SÃO PAULO 
ORIENTADOR: CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO 
ORIENTANDAS: NATACHA SALAH BAKRI – CURSO DE R. INTERNACIONAIS  
ANDRESSA ALVES BONAFE – CURSO DE R. INTERNACIONAIS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/535 - ÁREA: HISTÓRIA - RELAÇÕES EXTERIORES E MODERNIZAÇÃO DO BRASIL 
ORIENTADOR: ANTONIO PEDRO 
ORIENTANDA: LUCIANA HENRIQUE GONCALVES – CURSO DE R. INTERNACIONAIS 
PIBIC-CNPQ 
 
07/528 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA AÇÃO POLÍTICA NO 
BRASIL E NA ESPANHA 
ORIENTADORA: VERA LUCIA CHAIA 
ORIENTANDO: FÁBIO COSMAN – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
 
08/538 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA AÇÃO POLÍTICA NO 
BRASIL E NA ESPANHA 
ORIENTADORA: VERA LUCIA MICHALANY CHAIA 
ORIENTANDA: NATASHA BACHINI PEREIRA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CNPQ 
 
08/627 - ÁREA: ECONOMIA - PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NOS PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA 
REGIONAL NA AMÉRICA DO SUL 
ORIENTADORA: REGINA M. DAQUINO F. GADELHA 
ORIENTANDOS: MARAI FERNANDES GOMES – CURSO DE ECONOMIA  
PAULO VITOR SANCHES LIRA – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/858 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - O PAPEL DO GOVERNO BRASILEIRO NAS ESTRATÉGIAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME 
ORIENTADOR: BELMIRO DO NASCIMENTO JOAO 
ORIENTANDOS: ALINE DE CASSIA DOS SANTOS – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
FELIPE DOS SANTOS FERNANDES ALVES – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/843 - ÁREA: DIREITO - A HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS APÓS A EMENDA 45/2004 
ORIENTADOR: PIETRO DE JESUS LORA ALARCON 
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ORIENTANDOS: RAILY JAMAL AMORIM – CURSO DE DIREITO 
MARCELA GALANTE ORLANDI – CURSO DE DIREITO 
THAMARA ROSA GONCALVES DE FREITAS – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
SESSÃO 22 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS II – SALA 222 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – BLOCO A 
LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/630 - ÁREA: ECONOMIA - A POLÍTICA EXTERNA DA VENEZUELA NA ERA CHÁVEZ: PROJEÇÃO 
REGIONAL E DIPLOMACIA PETROLEIRA 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO F. DE CARVALHO 
ORIENTANDOS: PEDRO ROCHA MONTEIRO – CURSO DE R. INTERNACIONAIS 
PEDRO DINIZ COELHO DE SOUZA – CURSO DE R. INTERNACIONAIS 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
 
08/149 - ÁREA: ECONOMIA - QUIET PERIOD: ANÁLISE COMPARATIVA (BRASIL E ESTADOS 
UNIDOS) 
ORIENTADOR: JOSE NICOLAU POMPEO 
ORIENTANDO: EDUARDO ALCARPE MARTINS - DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/383 - ÁREA: HISTÓRIA - O PROGRAMA REVOLUCIONÁRIO DA FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERTAÇÃO NACIONAL E SUAS OBJETIVAÇÕES 
ORIENTADORA: YVONE DIAS AVELINO 
ORIENTANDA: FERNANDA PELUCI REINHOLEZ – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/050 - ÁREA: GEOGRAFIA - MICRONACIONALISMO: DA TEORIA GERAL DO ESTADO 
MICRONACIONAL À SUA DIPLOMACIA 
ORIENTADORA: MARISIA MARGARIDA S. BUITONI 
ORIENTANDO: RAPHAEL MUNIZ GARCIA DE SOUZA – CURSO DE R. INTERNACIONAIS 
PIBIC-CEPE 
 
08/633 - ÁREA: ECONOMIA - O GOVERNO RAFAEL CORREA E A DOLARIZAÇÃO NO EQUADOR 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO F. DE CARVALHO 
ORIENTANDA: CAROLINA SILVA PEDROSO – CURSO DE R. INTERNACIONAIS  
PIBIC-CNPQ 
 
08/036 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - A LIDERANÇA BRASILEIRA NA AMÉRICA DO SUL E O CASO 
DA CRISE ENERGÉTICA COM A BOLÍVIA 
ORIENTADOR: RICARDO UBIRACI SENNES 
ORIENTANDA: ANA CAROLINA DE SOUZA - R. INTERNACIONAIS  
PIBIC-CEPE 
 
08/363 - ÁREA: ECONOMIA - DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO: O PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO NA SUÉCIA DE 1870 A 1970 
ORIENTADORA: MARIA APARECIDA DE PAULA RAGO 
ORIENTANDO: ERICK BERBEL DE LUCA – CURSO DE ECONOMIA  
PIBIC-CEPE 
 
SESSÃO 23 - ANÁLISE DE DISCURSO – SALA 223 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A LADO 
QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/647 - ÁREA: PSICOLOGIA - OS PAIS DE JOÃO E OS PAIS DE MARIA CONVIDAM: O CASAMENTO 
E SEUS RITUAIS NA PERSPECTIVA DE PAIS E FILHOS 
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ORIENTADORA: ROSANE MANTILLA DE SOUZA 
ORIENTANDOS: SILVIA REGINA CONTI – CURSO DE PSICOLOGIA 
GABRIEL AUGUSTO ALEXANDRE PORTELLA – CURSO DE SEQ. PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/555 - ÁREA: FILOSOFIA - NARRATIVAS: WALTER BENJAMIN E JOSE SARAMAGO 
ORIENTADORA: SONIA CAMPANER MIGUEL FERRARI 
ORIENTANDO: GUSTAVO RACY – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/056 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - O AQUECIMENTO GLOBAL NA FOLHA DE SÃO PAULO: AS VOZES 
DO DISCURSO 
ORIENTADORA: SUMIKO NISHITANI IKEDA 
ORIENTANDA: ELILLYANE KAORI KAMIMURA – CURSO DE LETRAS/TR ING POR 
PIBIC-CEPE 
 
08/030 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - NEOLIBERALISMO E HEGEMONIA: O DISCURSO DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO R. DE ALMEIDA 
ORIENTANDO: ANDREW STANLEY HAND – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
 
08/165 - ÁREA: PSICOLOGIA -AS VERDADES SOBRE A LOUCURA 
ORIENTADORA: LUCIANA SZYMANSKI R. GOMES 
ORIENTANDA: LUISA GUIRADO CARAMICOLI – CURSOP DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/577 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - DIRECT:EM DIREÇÃO A LINGUAGEM DO TRABALHO - LINGUAGEM 
DA MÍDIA 
ORIENTADORA: LEILA BARBARA  
ORIENTANDA: LETICIA CASTELLO NUNES – CURSO DE JORNALISMO  
PIBIC-CNPQ 
 
08/562 - ÁREA: FILOSOFIA - OS INIMIGOS DA REPÚBLICA: REFLEXÕES SOBRE A 
PLURIDIVERSIDADE DE UM CONCEITO 
ORIENTADOR: MARCIO ALVES DA FONSECA 
ORIENTANDO: WALTER JOSE CELESTE DE OLIVEIRA – CURSO DE DIREITO  
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
SESSÃO 24 - RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS – SALA 223A - 2º ANDAR PRÉDIO 
NOVO 
BLOCO A LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/609 - ÁREA: DIREITO - SISTEMA CARCERÁRIO E REINSERÇÃO SOCIAL 
ORIENTADORA: ELIANA FALEIROS VENDRAMINI CARNEIRO 
ORIENTANDA: MARINA RIOS PINHEIRO PASSOS – CURSO DE DIREITO  
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/362 - ÁREA: ECONOMIA - A PEQUENA PROPRIEDADE E A ECONOMIA DE SUBSISTÊNCIA NA 
HISTORIOGRAFIA ECONÔMICA BRASILEIRA 
ORIENTADORA: ROSA MARIA VIEIRA BERRIEL 
ORIENTANDA: ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS – CURSO DE ECONOMIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/616 - ÁREA: DIREITO - MULHERES INVISIVEIS: A REALIDADE SOCIAL E JURÍDICA DE 
MULHERES AFRICANAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DE SÃO PAULO 
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ORIENTADORA: FLAVIA CRISTINA PIOVESAN 
ORIENTANDA: CLEUDE DE JESUS – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/849 - ÁREA: DIREITO - LEI MARIA DA PENHA (11.340/06) 
ORIENTADOR: ANTONIO LOPES MONTEIRO 
ORIENTANDOS: SU HYUN YANG – CURSO DE DIREITO 
GRAZIELE BONNES ALVES – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/114 - ÁREA: DIREITO - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A REFORMA AGRÁRIA: 
INSTRUMENTOS CONSECUTORES ORIENTADORA: MARIA GARCIA 
ORIENTANDO: ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 25 - AVALIAÇÃO DE TERAPIAS E USO DE NOVOS INSTRUMENTOS – SALA 224 - 2º 
ANDAR PRÉDIO NOVO 
BLOCO A LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/500 - ÁREA: FÍSICA - AVALIAÇÃO DE DOSES DE RADIAÇÃO NO INTERIOR DE SIMULADORES 
EM MAMOGRAFIA UTILIZANDO ESPECTROMETRIA COMPTON 
ORIENTADOR: RICARDO ANDRADE TERINI 
ORIENTANDO: JOSE NERES DE ALMEIDA JUNIOR – CURSO DE FISICA  
PIBIC-CNPQ 
 
08/733 - ÁREA: MEDICINA - AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA DA RESPOSTA À TERAPÊUTICA E 
SOBREVIDA DE PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA ADMITIDOS NA DISCIPLINA DE 
HEMATOLOGIA DA FCM DA PUC/SP E SERVIÇO DE HEMATOLOGIA DO CONJUNTO HOSPITALAR 
DE SOROCABA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
ORIENTADOR: MARCELO GIL CLIQUET 
ORIENTANDAS: FLAVIANE PASSADOR SANTOS – CURSO DE MEDICINA 
FERNANDA LISBOA PASULD – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/270 - ÁREA: FISIOLOGIA - ASSOCIAÇÃO GRAVIDEZ X CÂNCER : AVALIAÇÃO DO 
CRESCIMENTO FETO-PLACENTÁRIO EM RATOS WISTAR PRENHES IMPLANTADAS COM  TUMOR 
DE WALKER 256, TRATADOS COM ÔMEGA 3 ( ÓLEO DE LINHAÇA) 
ORIENTADORA: MERCIA TANCREDO TOLEDO 
ORIENTANDAS: MARINA DE CAMARGO CANNAVAN – CURSO DE BIOLOGIA 
DEBORA CALEFFI FERRAZ – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE 
 
08/257 - ÁREA: MEDICINA - AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO COM O MESILATO DE 
IMATINIBE EM PACIENTES COM  LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA 
ORIENTADOR: MARCELO GIL CLIQUET 
ORIENTANDOS: RAFAEL MOZELA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
VERONICA  MOREIRA  FORNI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
PIBIC-CEPE 
 
08/283 - ÁREA: MEDICINA - TOXIDADE E/OU  EFICÁCIA DA RADIOTERAPIA EM TUMORES 
MALIGNOS PÉLVICOS E DE CABEÇA E PESCOÇO NUMA VISÃO CRONOBIOLÓGICA. AVALIAÇÃO 
DA QUALIDADE DE VIDA. 
ORIENTADOR: WALTER STEFANUTO 
ORIENTANDOS: AZIS ARRUDA CHAGURY – CURSO MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
FLAVIO DE MORAES MILARE – MEDICINA - PIBIC-CEPE 
 
08/261 - ÁREA: ENFERMAGEM - ENFRENTAMENTO E ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA COM DIABETES 
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ORIENTADORA: DIRCE SETSUKO TACAHASHI  
ORIENTANDAS: AMANDA DE OLIVEIRA SILVA – CURSO DE ENFERMAGEM - PIBIC-CEPE/ IC(SEM 
BOLSA) 
DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA – CURSO DE ENFERMAGEM - PIBIC-CEPE 
MARILIA DELTREGGIA BENITES – CURSO DE ENFERMAGEM - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/180 - ÁREA: PSICOLOGIA - CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS DE ABUSO 
ORIENTADORAS: MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY / MARIA LUISA GUEDES 
ORIENTANDOS: HENRY JORGE BARTHOLOMEU – CURSO DE PSICOLOGIA 
MARIA TEREZA MONTEIRO DA CRUZ – CURSO DE PSICOLOGIA 
LIVIA NETTO VENTURA DOS SANTOS – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/748 - ÁREA: MEDICINA - LESÕES PENETRANTES DO PESCOÇO: ANÁLISE RETROSPECTIVA E 
PROSPECTIVA DA CONDUTA ADOTADA NOS PACIENTES ATENDIDOS NA URE-CHSEM 2007 2008 
ORIENTADOR: JOSE MAURO DA SILVA RODRIGUES 
ORIENTANDAS: LILIAN GRANT BERINGHS MARTINELLI – CURSO DE MEDICINA 
BEATRIZ LUCCHETTA RAMOS – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 26 - MIDIA, COMUNICAÇÃO E ARTE – SALA 224A - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A 
LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/564 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - O POTENCIAL PERFORMÁTICO E A INTERFACES 
EXPERIMENTAIS EM HIPERMÍDIA NO ENFOQUE COMUNICACIONAL. 
ORIENTADORA: ROSANGELA DA SILVA LEOTE 
ORIENTANDAS: MARIANA ROMANO – CURSO DE MULTIMEIOS  
TARSILA GUIMARAES DANIELETTO – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/097 - ÁREA: ARTES - O POTENCIAL PERFORMÁTICO E AS INTERFACES EXPERIMENTAIS EM 
HIPERMÍDIA - EIXO VIDEOGRÁFICO 
ORIENTADORA: ROSANGELA DA SILVA LEOTE 
ORIENTANDA: BEATRIZ LOPEZ DO NASCIMENTO – CURSO DE MULTIMEIOS  
PIBIC-CEPE 
 
08/096 - ÁREA: ARTES - HISTÓRIA EM QUADRINHOS E CINEMA 
ORIENTADORA: ANE SHYRLEI DE ARAUJO 
ORIENTANDO: JULIANO VILLAS BOAS GRIMALDI – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
 
08/526 - ÁREA: ARTES - O CINEMA FANTÁSTICO E A IMAGINAÇÃO NA FORMAÇÃO DO HOMEM 
MODERNO 
ORIENTADORA: MARIA LUCIA SANTAELLA BRAGA 
ORIENTANDA: CAMILA BIASOTTO DE ARAUJO – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/063 - ÁREA: FILOSOFIA - O CONCEITO DE INTUIÇÃO PURA TEMPORAL NA ESTÉTICA 
TRANSCENDENTAL 
ORIENTADOR: MARIO ARIEL GONZALEZ PORTA 
ORIENTANDO: MARCO ANTONIO CHABBOUH JUNIOR – CURSO DE FILOSOFIA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/075 - ÁREA: FILOSOFIA - UM ESTUDO DE "TODA NUDEZ SERÁ CASTIGADA" - ASSOCIAÇÕES A 
PARTIR DE NIETZSCHE 
ORIENTADOR: PETER PAL PELBART 
ORIENTANDO: ARTHUR COUTINHO MOREAU – CURSO DE CAC-TEATRO 
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PIBIC-CEPE 
 
08/342 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A ECOLOGIA DOS SABERES E A REINVENÇÃO DA MÍDIA NAS 
MULTIPLICIDADES COMUNICACIONAIS 
ORIENTADOR: JOSE LUIZ AIDAR PRADO 
ORIENTANDAS: LAURA COSTA CANTAL – CURSO DE COMUNICAÇÃO 
JULIANA GARBINI – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
 
08/563 - ÁREA: ARTES - NÚCLEO DE PESQUISA TEATRAL-TRUPITÊ DE TEATRO: EM BUSCA DA 
PRÓPRIA LINGUAGEM 
ORIENTADOR: CARLOS GARDIN 
ORIENTANDOS: GABRIELLE PINHEIRO FERREIRA MACHADO – CURSO DE CAC-TEATRO 
SERGIO WALDEMAR BELLUCCI – CURSO DE CAC-TEATRO 
PIBIC-CNPQ 
 
08/058 - ÁREA: ARTES - SÃO PAULO IMAGEM 3 VISÕES 
ORIENTADOR: DOUGLAS CANJANI DE ARAUJO 
ORIENTANDA: FERNANDA BALIAN DA CONCEICAO – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 27 - SERVIÇO E POLÍTICAS PÚBLICAS – SALA 225 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A 
LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/141 - ÁREA: ECONOMIA - INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS SOBRE A ALIMENTAÇÃO IMPACTO DE 
TRIBUTOS NA ALIMENTAÇÃO E SUA MAIOR RELEVÂNCIA SOBRE A POPULAÇÃO DE BAIXA 
RENDA BRASILEIRA 
ORIENTADOR: NELSON MARCONI 
ORIENTANDO: ANDERSON DOS SANTOS – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/274 - ÁREA: ENFERMAGEM - USUÁRIOS DO SUS X BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE; 
EXPECTATIVAS QUANTO À ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
ORIENTADORA: LENI BOGHOSSIAM LANZA 
ORIENTANDAS: CLAUDIA DE SOUZA ALVES – CURSO DE ENFERMAGEM 
JENIFER LOPES JESUS – CURSO DE ENFERMAGEM 
PIBIC-CEPE 
 
08/606 - ÁREA: DIREITO - ANÁLISE COMPARATIVA DE INSTITUTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
E DA RESPONSABILIDADE  TRIBUTÁRIA 
ORIENTADOR: RENATO LOPES BECHO 
ORIENTANDA: ERIKA MENDES COUTINHO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/364 - ÁREA: ECONOMIA - ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO 
BIODIESEL 
ORIENTADORA: MONICA LANDI 
ORIENTANDA: FLAVIA THAIS BORGES PEDAO – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/150 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOCIAL NA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA 
ORIENTADOR: FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS 
ORIENTANDAS: MARIA DOLORES ROCHA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
DEBORA BIANCHIN VEIGA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
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08/159 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - IMPACTO DOS NOVOS MÉTODOS ADMINISTRATIVOS E DA 
TECNOLOGIA NA EVOLUÇÃO DA  PRODUTIVIDADE DO SETOR DE SERVIÇOS NO BRASIL. 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS RUSILO 
ORIENTANDAS: THAIS ALEXANDRE SOUTO – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
DIANA DELGADO FRANCA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
 
08/238 - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL - SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL: O TRABALHO DO ASSISTENTE 
SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
ORIENTADORA: MARIA DO SOCORRO REIS CABRAL 
ORIENTANDA: VALQUIRIA MARIA DA SILVA – CURSO DE SERVICO SOCIAL 
PIBIC-CEPE 
 
08/250 - ÁREA: MEDICINA - ANÁLISE DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEFICIENTES 
AUDITIVOS NO INTEGRA DE SOROCABA,SP 
ORIENTADOR: JOSE ROBERTO PRETEL P. JOB 
ORIENTANDAS: KELLY VERINA PORTUGAL BOMTORIN – CURSO MEDICINA 
VANIA GARCIA WOLF SANTOS – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE 
 
SESSÃO 28 - SUPERAÇÃO DE DESIGUALDADES, EDUCAÇÃO E CIDADANIA – SALA 225A - 2º 
ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/826 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - CADEIA CRIATIVA: A ARGUMENTAÇÃO NA PRODUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS 
ORIENTADORA: FERNANDA COELHO LIBERALI 
ORIENTANDA: VIVIANE DE SOUZA KLEN ALVES – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CNPQ 
 
08/044 - ÁREA: SOCIOLOGIA - METRÓPOLE DESILGUALDADE SOCIO ESPACIAL E GOVERNANÇA 
URBANA : ANALISE COMPARADA DO CASO SÃO PAULO 
ORIENTADORES: EDIMILSON ANTONIO BIZELLI / LUCIA MARIA MACHADO BOGUS 
ORIENTANDOS:  CLARISSA SILVA DE TOLEDO NEDER – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS                                                                             
PAULO ALEXANDRE DE MORAES SILVA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
LEANDRO RAMOS GONCALVES – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
 
08/629 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - AS BARREIRAS E DESAFIOS PARA A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL: UMA COMPARAÇÃO ENTRE PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS 
ORIENTADOR: ANTONIO VICO MANAS 
ORIENTANDOS: NATASHA VERGE FANUCCHI – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
RAFAEL JANNUZZI LAPO – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/144 - ÁREA: ECONOMIA - GASTOS E RESULTADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA 
O DESENVOLVIMENTO SOCIAL  BRASILEIRO: UM ESTUDO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS (1998 A 2005) 
ORIENTADOR: AQUILAS NOGUEIRA MENDES 
ORIENTANDO: ANDRE LEME DA SILVA FLEURY BONINI – CURSO DE ECONOMIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/604 - ÁREA: DIREITO - INCLUSÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA 
ORIENTADORA: LUCIANA DE T. TEMER C. BRANCO 
ORIENTANDAS: LYGIA MARIA MORENO MOLINA – CURSO DE DIREITO 
FERNANDA SANCHES LINGUANOTTO – CURSO DE DIREITO 
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PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
 
08/603 - ÁREA: DIREITO -  VIOLÊNCIA E CORRUPÇÃO POLICIAL 
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
ORIENTANDA: TATIANA GORENSTEIN – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
ÁREA: PSICOLOGIA – ESTUDO SOBRE VULNERABILIDADES E GRUPOS HETEROGÊNEOS NOS 
CECCOS 
ORIENTADORA: REGINA AIKO FUKUNAGA KATO 
ORIENTANDO: RAFAEL MUSCALU RAICHER – CURSO DE PSICOLOGIA 
BOLSISTA PET 
ÁREA: PSICOLOGIA – QUALIDADE DE VIDA: UMA QUESTÃO DE HUMANIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO À SAÚDE 
ORIENTADORA: REGINA AIKO FUKUNAGA KATO 
ORIENTANDA: MARINA DE MARCO E SOUZA – CURSO DE PSICOLOGIA 
BOLSISTA PET 
SESSÃO 29 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: EQUIPAMENTOS E EXPERIMENTOS – SALA 
226 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/015 - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA - KIT COM MICROCONTROLADOR DESTINADO A 
PROJETOS NAS ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE SINAIS E CONTROLES 
ORIENTADOR: LOURENCO MATAKAS JUNIOR 
ORIENTANDO: ROBERTO GIANANTONIO CORTEZ – CURSO DE ENG ELETRICA 
PIBIC-CEPE 
 
08/005 - ÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - FERRAMENTA PARA RECONHECIMENTO 
ALGORÍTMICO DE PADRÕES DE DESENHO 
ORIENTADOR: ITALO SANTIAGO VEGA 
ORIENTANDO: HOLGER WIEHEN – CURSO DE COMPUTACAO 
PIBIC-CEPE 
 
08/501 - ÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE GAMES - 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS 
ORIENTADOR: SERGIO NESTERIUK GALLO 
ORIENTANDA: SABRINA PEREIRA KUMAGAI CARMONA - TEC JOG DIGITAIS 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/006 - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA - DESENVOLVIMENTO DE UM "KIT" DIDÁTICO DE BAIXO 
CUSTO, BASEADO NO MICROCONTROLADOR  DA FAMÍLIA 8051 
ORIENTADOR: SERGIO MIRANDA PAZ 
ORIENTANDO: FRANCESCO SACCO – CURSO DE ENG ELETRICA  
PIBIC-CEPE 
 
08/016 - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA - DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE 
FLUXÍMETRO PARA AVALIAÇÕES EM BAIXAS FREQÜÊNCIAS 
ORIENTADOR: CARLOS ANTONIO FRANCA SARTORI 
ORIENTANDO: ALAN JHONATHAN PAZ RIBEIRO – CURSO DE ENG ELETRICA 
PIBIC-CEPE 
 
08/184 - ÁREA: PSICOLOGIA - CONSTRUINDO PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA O SUCESSO 
ESCOLAR: ANALISANDO O ENSINO PROGRAMADO INDIVIDUALIZADO E O USO DE SOFTWARE 
EDUCATIVO 
ORIENTADORAS: DENIZE ROSANA RUBANO / MARIA DE LOURDES BARA ZANOTTO / MONICA 
HELENA T A GIANFALDONI  
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ORIENTANDAS: DANIELE PEREIRA DE SOUZA – CURSO DE PSICOLOGIA 
           PAULA RINCON – CURSO DE PSICOLOGIA 
           INGRID MARQUARDT DE ARAUJO – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/763 - ÁREA: MEDICINA - EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DE CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) E 
ESTATINA SOBRE O PESO CORPORAL, METABOLISMO LIPÍDICO, A FORMAÇÃO DE PLACAS DE 
ARTERIOSCLEROSE NA AORTA DE COELHOS 
ORIENTADOR: MARIO LUIS RIBEIRO CESARETTI 
ORIENTANDO: LEANDRO OSVALDO DOS SANTOS – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/762 - ÁREA: MEDICINA - EFEITO DO CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) SOBRE O PESO 
CORPORAL, METABOLISMO LIPÍDICO E A FORMAÇÃO DE PLACAS ARTERIOSCLEROSE NA 
AORTA DE COELHOS QUE RECEBERÃO UMA DIETA HIPERCOLESTEROLÊMICA 
ORIENTADOR: MARIO LUIS RIBEIRO CESARETTI 
ORIENTANDA: DEBORA YUMI MURAKAMI – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 30 - RELIGIÃO, CULTURA E POLÍTICA – SALA 226A - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A 
LADO QUADRA 
 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/021 - ÁREA: HISTÓRIA - UM OLHAR SOBRE A ESTRUTURA RELIGIOSA E POLÍTICA DA 5ª 
DINASTIA: O PAPIRO DE NEFERIRKARE-KAKAI 
ORIENTADOR: ALVARO HASHIZUME ALLEGRETTE 
ORIENTANDA: DEBORA CIBELE DE BENEDETTO E SILVA – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/382 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - A PARTICIPAÇÃO EUROPÉIA NAS QUESTÕES DE 
SEGURANÇA APÓS 1945: DO IMPÉRIO DO CENTRO AO SEGUNDO PLANO 
ORIENTADOR: RICARDO UBIRACI SENNES 
ORIENTANDA: PAULA DE CAMPOS ELIAS – CURSO DE R. INTERNACIONAIS  
PIBIC-CEPE 
 
08/534 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - O TERRORISMO E AS NOVAS DIMENSÕES DA SEGURANÇA 
REGIONAL APÓS O 11 DE SETEMBRO 
ORIENTADOR: REGINALDO MATTAR NASSER 
ORIENTANDOS: YASSER HASSAN SALEH – CURSO DE R. INTERNACIONAIS  
ADELAIDE ADURENS VALENTE – CURSO DE R. INTERNACIONAIS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/061 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A REAL IDENTIDADE DA BÉLGICA E SEUS ESTEREÓTIPOS POR 
MEIO DO ESTUDO DOS PRODUTOS DA CULTURA NACIONAL 
ORIENTADORA: POLLYANA FERRARI TEIXEIRA 
ORIENTANDO: PEDRO DURAN MELETTI - JORNALISMO 
PIBIC-CEPE 
 
08/802 - ÁREA: TEOLOGIA - ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS EM PSICOLOGIA SOB ORIENTAÇÃO 
HOLÍSTICA: A DIFUSÃO DAS NOVAS ESPIRITUALIDADES NA CIDADE DE SÃO PAULO 
ORIENTADOR: SILAS GUERRIERO 
ORIENTANDA: NATALIA LINS BRANDAO – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CNPQ 
 
08/800 - ÁREA: TEOLOGIA - CRISE DE SENTIDO NA PÓS-MODERNIDADE: MAL ESTAR, 
INSUFICIÊNCIA, ATEÍSMO. 
ORIENTADOR: LUIZ FELIPE DE C. E S. PONDE 
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ORIENTANDAS: LETTYCE MOHRIAK DE AZEVEDO – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
ROBERTA ROMANATO – CURSO DE PSICOLOGIA – PIBIC-CEPE 
ANA JULIA BORTOLLI DE ARAUJO – CURSO DE  PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
 
08/801 - ÁREA: TEOLOGIA - OS "APONTAMENTOS DA DIVINA LEI DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO" SEGUNDO ANTONIO CONSELHEIRO: TRAZENDO À TONA UM MANUSCRITO 
CENTENÁRIO 
ORIENTADOR: PEDRO LIMA VASCONCELLOS 
ORIENTANDA: GISELE DA SILVA – CURSO DE CAC-TEATRO  
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 31 - TRABALHANDO COM LINGUAGEM – SALA 228 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO - BLOCO A 
LADO QUADRA 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/825 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - A COLABORAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
REFLEXIVOS E CRÍTICOS: PESQUISA E EXTENSÃO 
ORIENTADORA: MARIA CECILIA C. MAGALHAES 
ORIENTANDA: EDNA OLIVEIRA DO CARMO – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CNPQ 
 
08/344 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - AS METÁFORAS COM QUE VIVEMOS: IDENTIFICAÇÃO, COM 
CORPUS ELETRÔICO, DE METÁFORAS EM USO 
ORIENTADOR: ANTONIO PAULO BERBER SARDINHA 
ORIENTANDA: LUCIENE DOS ANJOS GONCALVES PEREZ – CURSO DE LETRAS/TR FRA POR 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/094 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - DOCUMENTAÇÃO SOBRE OS FALARES DA CIDADE DE SÃO PAULO 
ORIENTADORA: SANDRA MADUREIRA FONTES 
ORIENTANDO: LUCAS PERITO – CURSO DE MULTIMEIOS  
PIBIC-CEPE 
 
08/095 - ÁREA: LETRAS - PROJETO INSTITUCIONAL PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES 
DA COMFIL EM RECURSOS TECNOLÓGICOS E EAD 
ORIENTADORA: ALEXANDRA F.SERPA GERALDINI 
ORIENTANDAS: LUCIANA ESPINDOLA CORREA- CURSO DE LETRAS/FRANCES 
BARBARA SZUPARITS SILVA – CURSO DE LETRAS/FRANCES 
PIBIC-CEPE 
 
08/084 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - FAIXAS E BANNERS: EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS 
ORIENTADORA: SANDRA DE CAMARGO ROSA MRAZ 
ORIENTANDO: FERNANDO BRITO DOS SANTOS – CURSO DE PUBLICIDADE 
PIBIC-CEPE 
 
08/572 - ÁREA: LETRAS - CONTINUIDADES LINGÜÍSTICAS NO PORTUGUÊS DO BRASIL 
ORIENTADOR: JOSE EVERALDO NOGUEIRA JUNIOR 
ORIENTANDA: AMANDA PUCCI SALES LISBOA – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CNPQ 
 
08/092 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - REDAÇÃO 
ORIENTADORA: SUMIKO NISHITANI IKEDA 
ORIENTANDO: JOSIAS ARAUJO DA SILVA – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE 
 
08/079 - ÁREA: LETRAS - ESTUDO DO VALOR SOCIAL DA CARTA UTILIZADA POR 
PENITENCIÁRIOS 
ORIENTADORA: APARECIDA REGINA BORGES SELLAN 
ORIENTANDA: FABIULA SOARES LIMA – CURSO DE LETRAS/ESPANHOL 
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PIBIC-CEPE 
SESSÃO 32 - QUESTÕES DE GENERO – SALA 229 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR DO 
FUNDO 
 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/654 - ÁREA: PSICOLOGIA - JUNTANDO OS TRAPINHOS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A 
EXPERIÊNCIA INICIAL DE VIDA EM COMUM ENTRE CASAIS JOVENS HETEROSSEXUAIS E 
HOMOSSEXUAIS 
ORIENTADORES: MARIA THEREZA DE ALENCAR LIMA / PLINIO DE ALMEIDA MACIEL JR. 
ORIENTANDOS: RICARDO DE SOUZA SILVA – CURSO DE PSICOLOGIA  
JOAO CARLOS DAMIAO – CURSO DE PSICOLOGIA 
MARIANA FACANALI ANGELINI – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/179 - ÁREA: PSICOLOGIA - FAMÍLIA, RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 
ORIENTADORA: FLAVIA ARANTES HIME 
ORIENTANDO: LEONARDO ASSIS LOPES - PSICOLOGIA  
PIBIC-CEPE 
 
06/524 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - PLURALISMO RELIGIOSO E MÍDAS ELETRÔNICAS 
ORIENTADORA: ELIANE HOJAIJ GOUVEIA 
ORIENTANDAS: FERNANDA JORGE KIVITZ – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
LUISA IZUNO DINIZ – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/113 - ÁREA: DIREITO - A IMPORTÂNCIA DO DIREITO DO TRABALHO COMO FORMA DE 
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DA MULHER 
ORIENTADORA: CARLA TERESA MARTINS ROMAR 
ORIENTANDA: CLEILDA DA SILVA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/046 - ÁREA: HISTÓRIA - TORMENTOS FEMININOS, AS MARCAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS E 
MORAIS NAS MULHERES TORTURADAS NA DITADURA MILITAR NA CIDADE DE SÃO PAULO 
ORIENTADORA: MARCIA BARBOSA M.D ALESSIO 
ORIENTANDA: ADRIANNE ELIIN MODESTO – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/181 - ÁREA: PSICOLOGIA - A ANOREXIA NERVOSA COMO SINTOMA DO RETORNO DO 
FEMININO 
ORIENTADORA: NOELY MONTES MORAES 
ORIENTANDA: ANGELICA DOS SANTOS ALVES – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/613 - ÁREA: DIREITO - PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
ORIENTADORA: CARLA TERESA MARTINS ROMAR 
ORIENTANDA: NATALIA ZAMBON MARQUES DA SILVA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
SESSÃO 33 - FORMAÇÃO DE PROFESSOR – SALA 230 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR 
DO FUNDO 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/083 - ÁREA: ARTES - APRENDENDO E ENSINANDO ATRAVÉS DA PERFORMANCE 
ORIENTADORA: NAIRA NEIDE CIOTTI 
ORIENTANDOS: DORA MONTEIRO SMEKE – CURSO DE CAC-PERFORMANCE 
BRUNO EDUARDO LEVORIN – CURSO DE FILOSOFIA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
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08/576 - ÁREA: LETRAS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS ORAIS E ESCRITAS NO ENSINO/APRENDIZAGEM DO FRANCÊS COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 
ORIENTADORA: VERA LUCIA MARINELLI 
ORIENTANDA: LETICIA CRUZ MENDES – CURSO DE JORNALISMO  
PIBIC-CNPQ 
 
08/089 - ÁREA: LETRAS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS ORAIS E ESCRITAS NO ENSINO/APRENDIZAGEM DO FRANCÊS COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (FLE) 
ORIENTADORA: VERA LUCIA MARINELLI 
ORIENTANDAS: RAQUEL LOBODA BIONDI – CURSO DE JORNALISMO  
VILMA CONCEICAO DAMASCENO SOBHIE – CURSO DE LETRAS/FRANCES 
PIBIC-CEPE 
 
08/208 - ÁREA: EDUCAÇÃO - FABULAS E CONTOS NO ENSINO DE VALORES HUMANOS 
ORIENTADORA: ALDA LUIZA CARLINI 
ORIENTANDA: CLAUDIA KAMPUS MANTOVANI – CURSO DE PEDAGOGIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/207 - ÁREA: EDUCAÇÃO - FORMAÇÃO DO PROFESSOR - ORIENTAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS 
ORIENTADORA: MADALENA GUASCO PEIXOTO 
ORIENTANDA: JANEIDE DE SOUSA SILVA – CURSO DE PEDAGOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/209 - ÁREA: EDUCAÇÃO - OS CONTOS INFANTIS AFRICANOS PODEM SER UTILIZADOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES DE RESPEITO À DIVERSIDADE INFANTIL. COMO 
IMPLEMENTAR ESSA PRÁTICA? 
ORIENTADORA: ALDA LUIZA CARLINI 
ORIENTANDA: CINTHYA DE CASSIA GOMES DE MELLO – CURSO DE PEDAGOGIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/210 - ÁREA: EDUCAÇÃO - O MOVIMENTO EXPRESSIVO E A SUA INTEGRAÇÃO COM A FORMA 
DE REPRESENTAÇÃO ESCRITA EM CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS 
ORIENTADORA: MARIA ANITA VIVIANI MARTINS 
ORIENTANDA: LEILA ORTIZ TAVARES COSTA – CURSO DE PEDAGOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/557 - ÁREA: LETRAS - O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
ORIENTADORA: SUELI SALLES FIDALGO 
ORIENTANDA: VANESSA DE ALCANTARA DANTAS PEREIRA – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 34 - TRABALHO, PRODUÇÃO E RECOMPENSA – SALA 242 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO 
BLOCO B LADO MINISTRO 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/361 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - O REAL IMPACTO DAS RECOMPENSAS NA MOTIVAÇÃO DO 
TRABALHADOR 
ORIENTADORA: ANA LUCIA DE MADUREIRA BIRAL 
ORIENTANDO: DANIEL RODRIGO DA SILVA LAGARES – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/844 - ÁREA: DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM FACE DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
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ORIENTADOR: JACINTHO S.DIAS DE A. CAMARA 
ORIENTANDA: AMANDA USBERTI NASCIMENTO PORTO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/038 - ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA - NEOLIBERALISMO E PRECARIZAÇAO DAS RELAÇOES DE 
TRABALHO: UMA PRIMEIRA ABORDAGEM DO CASO DOS PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES 
PRIVADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO R. DE ALMEIDA 
ORIENTANDA: DEBORA LESSA DE A. CORREA DE OLIVEIRA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CEPE 
 
08/636 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - REDES NEURAIS APLICADAS À PREVISÃO DE MERCADO DE 
DERIVATIVOS: MODELAMENTO NUMÉRICO TRADICIONAL E FERRAMENTAS NUMÉRICAS 
ALTERNATIVAS COMO AUXÍLIO À ANÁLISE FINANCEIRA 
ORIENTADOR: EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 
ORIENTANDO: LEONARDO LOPES CARDOZO – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/625 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO COMO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL: EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA A 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONSUMO E POUPANÇA. 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS RUSILO 
ORIENTANDA: REBECA JUVENCIO PESSOA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/575 - ÁREA: LINGÜÍSTICA - DIRECT - EM DIREÇÃO À LINGUAGEM DOS NEGÓCIOS 
ORIENTADORA: LEILA BARBARA  
ORIENTANDA: MARIA APARECIDA DA SILVA LAMAS – CURSO DE LETRAS/INGLES   
PIBIC-CNPQ 
 
08/699 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO VOCAL DE PROFESSORES: 
RELAÇÃO COM AUTO-PERCEPÇÃO 
ORIENTADORA: NOEMI GRIGOLETTO DE BIASE 
ORIENTANDO: CAIO GREGORI DE OLIVEIRA – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/703 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - A INTERFERÊNCIA DO RUÍDO NO COMPORTAMENTO VOCAL 
DO PROFESSOR 
ORIENTADORA: NOEMI GRIGOLETTO DE BIASE 
ORIENTANDA: RAFAELLA LEITE RIBEIRO MOYSES – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 35 - EXECUTIVO, TRABALHADOR E PRODUÇÃO – SALA 242A - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO 
BLOCO B LADO MINISTRO 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/163 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - ENDOMARKETING: PODE CONSTITUIR UMA FERRAMENTA 
PARA O SUCESSO CORPORATIVO? 
ORIENTADOR: JOSE PALANDI JUNIOR 
ORIENTANDO: LUIZ CARLOS PIRES DA SILVA JUNIOR – CURSO DE PUBLICIDADE 
PIBIC-CEPE 
 
08/160 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA INDÚSTRIA 
BRASILEIRA 
ORIENTADOR: LUIS PATRICIO ORTIZ FLORES 
ORIENTANDA: ANA SAMANTA PASTOR - ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
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08/156 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - MOTIVOS DE ESCOLHA DO PROVERDOR DE INTERNET PELO 
PÚBLICO JOVEM UNIVERSITÁRIO 
ORIENTADORA: CARMEN LIDIA RAMUSKI 
ORIENTANDOS: RAFAEL BRANDAO SANTOS – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
DANIELLE SUEMI MASHIBA – CURSO DE TEC EM MARKETING 
PIBIC-CEPE 
 
08/118 - ÁREA: DIREITO - SHOPPING CENTER: DOUTRINA JURISPRUDÊNCIA LEGISLAÇÃO EM 
VIGOR E DIREITO PROJETADO 
ORIENTADORA: JOSEPHINA MONTANARINI 
ORIENTANDO: NELSON GILMAR TAVELIN FILHO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/121 - ÁREA: DIREITO - ANÁLISE DA LICENÇA COMPULSÓRIA FRENTE AO DIREITO DE 
PATENTE: ATAQUE À PROPRIEDADE  INDUSTRIAL OU MEIO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO? 
ORIENTADOR: MARCUS ELIDIUS M DE ALMEIDA 
ORIENTANDAS: ANDRESSA LIN FIDELIS – CURSO DE DIREITO 
BRUNA BORGHI – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/612 - ÁREA: DIREITO - A CONVENÇÃO Nº 87 DA OIT E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AS 
REFORMAS CONSTITUCIONAIS NECESSÁRIAS PARA CONCORDÂNCIA ENTRE OS DIPLOMAS. 
ORIENTADORA: CARLA TERESA MARTINS ROMAR 
ORIENTANDA: LAURA OLIVEIRA SALLES – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
SESSÃO 36 - EDUCAÇÃO E ÁREAS AFINS  – SALA 243 - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – BLOCO B 
LADO MINISTRO 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/103 - ÁREA: DIREITO - EDUCAÇÃO PARA A JUSTIÇA 
ORIENTADOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP 
ORIENTANDOS: JOEL LERNER AMATO – CURSO DE DIREITO 
PEDRO IVAN MOREIRA DE SAMPAIO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/828 - ÁREA: EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
ORIENTADORA: ALDA JUNQUEIRA MARIN 
ORIENTANDA: NATALIA DO BONFIM NASCIMENTO – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CNPQ 
 
08/123 - ÁREA: DIREITO - O DIREITO À EDUCAÇÃO A PARTIR DA ANÁLISE JUDICIAL: ANÁLISE 
DESCRITIVA E CRÍTICA 
ORIENTADOR: ROBERTO BAPTISTA D DA SILVA 
ORIENTANDA: FABIANA DE CERQUEIRA LEITE – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/823 - ÁREA: PSICOLOGIA - DISCURSOS BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS SOBRE CRIANÇA 
PEQUENA, SUA EDUCAÇÃO E CUIDADO 
ORIENTADORA: FULVIA MARIA DE B M ROSEMBERG 
ORIENTANDA: NADIA REGINA PRANDO – CURSO DE SEQ. PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/690 - ÁREA: EDUCAÇÃO - A GESTÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA E A FORMAÇÃO COMO 
AÇÃO EDUCATIVA 
ORIENTADORA: VITORIA HELENA CUNHA ESPOSITO 
ORIENTANDA: IVANA VIVIAN DE CARVALHO – CURSO DE BIOLOGIA 
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PIBIC-CNPQ 
 
08/212 - ÁREA: EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
ORIENTADORAS: MARIA OTILIA JOSE M. MATHIAS / VITORIA HELENA CUNHA ESPOSITO 
ORIENTANDA: ANA CAROLINA CURTOLO ALBACH – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 08/643 - ÁREA: PSICOLOGIA - ENTRE MITOS E VERDADES: A COMPREENSÃO DO ALUNO 
SOBRE A PREVENÇÃO AO USO DE RISCO E DEPENDÊNCIA DE DROGAS NA ESCOLA. 
ORIENTADOR: MARCELO SODELLI 
ORIENTANDOS: LUCAS FRANCIS E SILVA ONG – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
CAMILA PEREIRA DE ALENCAR – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
RAISSA TEBET COELHO SOARES – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CNPQ 
LETICIA GRANHANI VILELA – CURSO DE PSICOLOGIA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/758 - ÁREA: MEDICINA - CARDIOPATIAS EM ANEMIA FALCIFORME 
ORIENTADOR: HUDSON HUBNER FRANCA 
ORIENTANDOS: FILIPE MASET FERNANDES – CURSO DE MEDICINA 
RICARDO BLAIA D'AVILA – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
SESSÃO 37 - COMUNICAÇÃO E ARTES – SALA 243A - 2º ANDAR PRÉDIO NOVO – BLOCO B LADO 
MINISTRO 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
 
08/090 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A NARRATIVA AUDIOVISUAL 
ORIENTADOR: ELISABETE ALFELD RODRIGUES 
ORIENTANDO: GUSTAVO DEL NERO FERREIRA – CURSO DE MULTIMEIOS  
PIBIC-CEPE 
 
08/091 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A NARRATIVA AUDIOVISUAL 
ORIENTADORA: ELISABETE ALFELD RODRIGUES 
ORIENTANDA: CINTHIA FRANCISCA SCHULTZ DE CASTRO – CURSO DE MULTIMEIOS  
PIBIC-CEPE 
 
08/008 - ÁREA: ARTES - TÉCNICA E TRANSGRESSÃO: UM ESTUDO SOBRE A FOTGRAFIA 
CONTEMPORÂNEA 
ORIENTADORA: PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES 
ORIENTANDA: ANDREA DELMIRO OLIVEIRA – CURSO DE MIDIAS DIGITAIS 
PIBIC-CEPE 
 
08/206 - ÁREA: EDUCAÇÃO - O ESTUDO DA MÍDIA NO ENSINO MÉDIO 
ORIENTADORA: LUCILA MARIA PESCE 
ORIENTANDA: RENATA AMADO SETTE MOSANER - MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
 
08/571 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - O CINEMA NOVO E SUAS REPRESENTAÇÕES 
ORIENTADORA: SANDRA DE CAMARGO ROSA MRAZ 
ORIENTANDA: FERNANDA DE SEIXAS BENICHIO – CURSO DE LETRAS/INGLES 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/087 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - INTERFACES ENTRE CORPO E COMUNICAÇÃO NA ARTEMÍDIA 
ORIENTADORA: MAIRA SPANGHERO FERREIRA 
ORIENTANDA: MARIA EDUARDA DE LIMA MENEZES – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
 
08/070 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - INDÚSTRIA CULTURAL E AS NOVAS MÍDIAS: O PAPEL DO 
USUÁRIO NA COLABORAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL - UM ESTUDO DE CASO 
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ORIENTADOR: JOSE SALVADOR FARO 
ORIENTANDO: CARLOS COSTA XAVIER DE OLIVEIRA – CURSO DE JORNALISMO 
PIBIC-CEPE 
 
08/130 - ÁREA: DIREITO - A FUNÇÃO DO JUDICIÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO 
ORIENTADOR: ROBERTO BAPTISTA D DA SILVA 
ORIENTANDA: MARCELLE BERNARDES DE GODOI E SILVA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/059 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A ARTE NA INTERNET: FORMAS DE INTERATIVIDADE 
ORIENTADOR: MARCUS VINICIUS F.BASTOS 
ORIENTANDA: HELENA RAISA MEDINA FERREIRA – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 38 - COMUNICAÇÃO E MIDIAS ATUAIS – SALA 317 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/057 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - VILÉM FLUSSER: ENSAIOS BRASILEIROS 
ORIENTADOR: MILTON PELEGRINI 
ORIENTANDA: JULIA D\ ALKMIN ALVES FERREIRA – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/062 - ÁREA: LETRAS - A POESIA INFANTIL E JUVENIL BRASILEIRA PÓS 1980 - UM ESTUDO 
CRÍTICO 
ORIENTADORA: JULIANA SILVA LOYOLA E SANTANA 
ORIENTANDA: ERICA DIANA DA SILVA – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE 
 
08/174 - ÁREA: PSICOLOGIA - A EXPRESSÃO ARQUETÍPICA DO TRICKSTER NA FORMA DE 
MALANDRAGEM NAS CANÇÕES DE CHICO BUARQUE 
ORIENTADOR: DURVAL LUIZ DE FARIA 
ORIENTANDO: CARLOS EDUARDO PEDROSO – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/028 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - DE COMO O PAGODE VIROU SAMBA QUE VIROU PAGODE: OU 
COMO A FESTA VIROU MÚSICA QUE VIROU UM PRODUTO DA INDÚSTRIA CULTURAL 
ORIENTADOR: EDMILSON FELIPE DA SILVA 
ORIENTANDO: JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CEPE 
 
08/068 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - O CD E O COMPUTADOR E AS FORMAS DE RECEPÇÃO 
MUSICAL 
ORIENTADORA: REGIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 
ORIENTANDO: JOSE MILTON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CEPE 
 
08/567 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA NO VIDEOCLIPE: A 
VISUALIDADE DA CANÇÃO 
ORIENTADORA: ELISABETE ALFELD RODRIGUES 
ORIENTANDO: ERIC TAYLOR GOMES ESCUDERO – CURSO DE MULTIMEIOS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/568 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - A NARRATIVA SERIADA: ANOS DOURADOS 
ORIENTADORA: ELISABETE ALFELD RODRIGUES 
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ORIENTANDA: CAMILA CALDAS PETRONI – CURSO DE HISTÓRIA  
PIBIC-CNPQ 
 
08/559 - ÁREA: COMUNICAÇÃO - OS JORNAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PUBLIMETRO E 
DESTAK - UMA ANÁLISE DE SEU PAPEL: JORNALISMO OU PUBLICIDADE? 
ORIENTADOR: MARCOS LUIZ CRIPA 
ORIENTANDO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MENDES – CURSO DE JORNALISMO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
SESSÃO 39 - CULTURA MARGINAL E DIVERSIDADES – SALA 318 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
03/088 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - JOVENS URBANOS: ARTICULAÇÕES ESTÉTICAS E AÇÕES 
CULTURAIS CIDADÃS 
ORIENTADORA: RITA DE CASSIA ALVES OLIVEIRA 
ORIENTANDA: ANA CAROLINA VIESTEL LAGUNA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CEPE   
 
03/088 - ÁREA: ANTROPOLOGIA - JOVENS URBANOS: AÇÕES ESTÉTICO-CULTURAIS E NOVAS 
PRÁTICAS POLÍTICAS 
ORIENTADORA: SILVIA HELENA SIMOES BORELLI 
ORIENTANDAS: MARIA CAROLINA S FERNANDES DOS SANTOS – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS
  
ARIANE ABOBOREIRA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 
PIBIC-CNPQ 
 
08/323 - ÁREA: TEOLOGIA - A ORTODOXIA JUDAICA FEMININA NA MODERNIDADE 
ORIENTADORA: MARIA JOSE F. ROSADO NUNES 
ORIENTANDA: LUCIANA MILNITZKY - CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CEPE 
 
08/521 - ÁREA: HISTÓRIA - A MISSÃO DE MAYNAS E OS OMAGUA: UM COMPLEXO CONTATO 
PLURIÉTNICO 
ORIENTADOR: FERNANDO TORRES LONDONO 
ORIENTANDO: MATHEUS APORTA DE ARAUJO – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/085 - ÁREA: ARTES - LITERATURA MARGINAL COMO LINGUAGEM TEATRAL: A POESIA DO 
CORPO MARGINAL 
ORIENTADOR: SERGIO ROCLAW BASBAUM 
ORIENTANDA: ANA PAULA DOS SANTOS CARLOS – CURSO DE CAC-TEATRO 
PIBIC-CEPE 
 
08/048 - ÁREA: HISTÓRIA - O HUMOR ÁCIDO NAS GRAVURAS DE GOYA: CRÍTICAS E SÁTIRAS À 
ESPANHA INQUISITORIAL. 
ORIENTADOR: ANTONIO RAGO FILHO 
ORIENTANDA: NATALIE MONTEMURRO COPPOLA – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/060 - ÁREA: LETRAS - FEMINA:REVIVENDO MITO E POESIA NA LITERATURA 
CONTEMPORÂNEA DE MYRIAM FRAGA 
ORIENTADOR: EDILENE DIAS MATOS 
ORIENTANDA: REGIANE FERREIRA DA SILVA – CURSO DE LETRAS/PORTUGUES 
PIBIC-CEPE 
 
08/067 - ÁREA: COMUNICAÇÃO – VIRALIZANDO - O VIDEO COMO UM VÍRUS 
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ORIENTADORA: REGIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 
ORIENTANDA: BRUNA TONI D ELBOUX MOREIRA – CURSO DE PUBLICIDADE 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 40 - BRASIL: ECONOMIA E ATUALIDADES – SALA 319 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/365 - ÁREA: ECONOMIA - DESENDUSTRIALIZAÇÃO NACIONAL 
ORIENTADORA: CRISTINA HELENA PINTO DE MELLO 
ORIENTANDA:  MARIANA MACHADO SANTOS – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/366 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - A MARCA COMO FATOR DETERMINANTE DO 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM COMPRAS DE ALTO ENVOLVIMENTO 
ORIENTADOR: FRANCISCO ANTONIO SERRALVO  
ORIENTANDAS: PATRICIA KIM YAMASHITA -  CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE/ 
IC(SEM BOLSA) 
PRISCILA QUINSAN ALMEIDA -  CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE 
DEBORA DA SILVA -  CURSO DE ADM DE EMPRESAS - PIBIC-CEPE 
 
 
08/367 - ÁREA: ECONOMIA - ANÁLISE DAS VARIÁVEIS E DOS SETORES DE BENS DE CAPITAL 
QUE INFLUENCIAM O PREÇO RELATIVO DO INVESTIMENTO 
ORIENTADOR: PEDRO SILVA BARROS  
ORIENTANDA: PAULA CRISTINA CORREA BOLONHA - CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/368 - ÁREA: ECONOMIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JANDIRA 
ORIENTADORA: ELIZABETH BORELLI  
ORIENTANDO: LAERCIO PRATES DUCA – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
  
08/371 - ÁREA: ECONOMIA - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO BRASIL 
ORIENTADORA: MARIA ANTONIETA DEL T. LINS  
ORIENTANDO: APARECIDO DE SOUSA LIMA -  CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/040 - ÁREA: HISTÓRIA - DISTÚRBIOS URBANOS DE 1947 
ORIENTADOR: ANTONIO RAGO FILHO  
ORIENTANDA: MONIQUE FELIX BORIN – CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE 
 
 
08/620 - ÁREA: ECONOMIA - ECONOMIA E IDEOLOGIA: AS QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS NAS 
DIFERENTES ABORDAGENS DA TEORIA DO VALOR 
ORIENTADORA: MARIA ANGELICA BORGES  
ORIENTANDO: HENRIQUE SANCHEZ FRAGA – CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS  
PIBIC-CNPQ 
 
SESSÃO 41- QUESTÕES SOCIAIS: ECONOMIA E DIREITO – SALA 320 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR D 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 



537 

 

08/353 - ÁREA: ECONOMIA - INTEGRAÇÃO ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA INTEGRAÇÃO 
ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA GEOECONOMIA, GEOPOLÍTICA E CENÁRIOS  
ORIENTADOR: JASON TADEU BORBA  
ORIENTANDA: LEILA FARIAS MARQUES – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
 
08/116 - ÁREA: DIREITO - O FATOR PREVIDENCIÁRIO: CONSTITUCIONALIDADE E EFEITOS NA 
SEGURIDADE SOCIAL 
ORIENTADORA: HELOISA HERNANDEZ DERZI  
ORIENTANDO: RODRIGO FERREIRA DOS S. RUIZ CALEJON – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
  
08/107 - ÁREA: DIREITO - O CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO: ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO DO 
CONSELHO NACIONAL DE  JUSTIÇA SOB A ÓTICA DA SEPARAÇÃO DE PODERES 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO  
ORIENTANDA:  MARGARETH ALVES SANTOS – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
 
08/126 - ÁREA: DIREITO - A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DAS PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS 
ORIENTADOR: MAURICIO GARCIA P. ZOCKUN  
ORIENTANDA: MAIRA GUERRA BASTOS – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
  
08/127 - ÁREA: DIREITO  - APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE 
PARTICULARES 
ORIENTADOR: MOTAURI CIOCCHETTI DE SOUZA  
ORIENTANDO: CLINT RODRIGUES CORREIA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
08/618 - ÁREA: DIREITO - ALTERNATIVAS E RISCOS NOS PLANOS DE FINANCIMAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS DE LONGO PRAZO ATRAVÉS DE PRESTAÇÕES  COM VALORES FIXOS - UM 
ESTUDO EMPÍRICO 
ORIENTADOR: LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA  
ORIENTANDO: FILIPE EMMANUEL AGUIAR – CURSO DE DIREITO                                                                                              
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
08/022 - ÁREA: HISTÓRIA - SUI CADERE: O SUICÍDIO COMO ALTERNATIVA MORAL NO BRASIL 
PÓS-CRISE DE 1929 
ORIENTADOR: LUIS ANTONIO COELHO FERLA  
ORIENTANDA: MAIRA CUNHA ROSIN – CURSO DE HISTORIA 
PIBIC-CEPE 
 
SESSÃO 42 - ECONOMIA E RELAÇÕES COM O DIREITO – SALA 328 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/607 - ÁREA: DIREITO - ARBITRAGEM NO DIREITO BRASILEIRO 
ORIENTADOR: MARCUS ELIDIUS M DE ALMEIDA  
ORIENTANDAS: GABRIELLE TCHILIAN – CURSO DE DIREITO  
                       BIBIANA DE MORAES LOBO EUSEBIO - CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
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08/148 - ÁREA: ECONOMIA - A HERANÇA TEÓRICA DE IGNÁCIO RANGEL: ENTRE MARX E 
KEYNES 
ORIENTADOR: RUBENS ROGERIO SAWAYA  
ORIENTANDA: ARIANE ROCHA MESQUITA – CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/106 - ÁREA: DIREITO - ATUAÇÃO DO AMICUS CURIAE COMO FATOR DE LEGITIMAÇÃO 
POLÍTICO-DEMOCRÁTICO DA ATUAÇÃO DO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO  
ORIENTANDO: FELIPE AUGUSTO DE TOLEDO MOREIRA – CURSO DE  DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/108 - ÁREA: DIREITO - O CADE NA PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 
ORIENTADOR: RICARDO HASSON SAYEG  
ORIENTANDO: GABRIEL TAKASHI MAEDA – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/352 - ÁREA: ECONOMIA - DESENVOLVIMENTISMO E A CEPAL: DA DETERIORAÇÃO DAS 
RELAÇÕES DE  
TROCA À DOENÇA HOLANDESA 
ORIENTADOR: JOAO ILDEBRANDO BOCCHI  
ORIENTANDOS: THIAGO LUIS ALVES MAIA – CURSO DE ECONOMIA 
                         WILLIAM HENRIQUE ANTUNES TONARQUE - CURSO DE ECONOMIA 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/162 - ÁREA: ECONOMIA - A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL PAULISTA ATÉ 1985 
ORIENTADOR: ADALTON FRANCIOZO DINIZ  
ORIENTANDA: ANA CAROLINA ASATSUMA – CURSO DE ECONOMIA  
PIBIC-CEPE 
 
08/614 - ÁREA: DIREITO - DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES PRIVADAS EM PERSPECTIVA 
COMPARADA: ANÁLISE  
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL 
ORIENTADORA: FLAVIA CRISTINA PIOVESAN  
ORIENTANDA: CAMILA GALVAO TOURINHO – CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
 
SESSÃO 43 - CULTURA E MOVIMENTOS POPULARES – SALA 329 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/610 - ÁREA: DIREITO - AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO REPUBLICANO DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO  
ORIENTANDAS: FERNANDA ESBIZARO RODRIGUES – CURSO DE DIREITO 
                 REBECA ALVES CORREA DE LIMA STEFANINI - CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
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08/356 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO TRÂNSITO: CONCEITOS DE  
ADMINISTRAÇÃO APLICADOS PELA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO 
PARA GERIR A MAIOR FROTA DE VEÍCULOS DO  
ORIENTADOR: MINAS DJEHIZIAM  
ORIENTANDO: DANIEL SEVERINO DA SILVA – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/358 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOCIAL: EXISTE DE FATO OU É APENAS 
MARKETING EMPRESARIAL? 
ORIENTADOR: JOSE PALANDI JUNIOR  
ORIENTANDA: JULIANA DA SILVA CARVALHO – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
 
 
08/041 - ÁREA: SOCIOLOGIA - POLÍTICAS EXTERNAS BRASILEIRAS DE MEIO AMBIENTE 
ORIENTADORA: MARIJANE VIEIRA LISBOA  
ORIENTANDOS: BRUNO HEILTON TOLEDO HISAMOTO – CURSO DE R. INTERNACIONAIS - PIBIC-
CEPE/IC(SEM BOLSA)   
                          BRUNA LUISA DE AZEVEDO CERQUEIRA - CURSO DE R. INTERNACIONAIS - PIBIC-
CEPE  
 
08/124 - ÁREA: DIREITO - A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DE PRISÕES CAUTELARES NAS 
GRANDES  
OPERAÇÕES POLICIAIS 
ORIENTADOR: CARLOS F. DE FARIA KAUFFMANN  
ORIENTANDAS: SUELI DE SOUZA COSTA SILVA – CURSO DE DIREITO 
                       ALESSANDRA CIANCI - CURSO DE DIREITO 
PIBIC-CEPE 
 
 08/360 - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - IMPACTOS DA APLICAÇÃO DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO SOBRE A ESTRATÉGIA OPERACIONAL 
ORIENTADORA: ADRIANA GOMES DE FREITAS  
ORIENTANDA: RENATA DE BARROS FERNANDES – CURSO DE ADM DE EMPRESAS 
PIBIC-CEPE 
 
 
07/829 - ÁREA: HISTÓRIA - BICENTENÁRIO DA IMPRENSA NO BRASIL: DIMENSÕES DA IMPRENSA 
POPULAR PAULISTA, 1930--1990 
ORIENTADORAS: OLGA BRITES/ YARA MARIA AUN KHOURY/ MARIA DO ROSARIO DA C. PEIXOTO
  
ORIENTANDAS: GRAZIELE DUARTE – CURSO DE HISTORIA  
                       CRISTIANE RAFAEL DOS SANTOS GELAIN - CURSO DE HISTORIA  
PIBIC-CEPE  
 
SESSÃO 44 - SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL – SALA 330 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR B 
 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
 
 
08/734 - ÁREA: MEDICINA - PREVALÊNCIA DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS DO AMBULATÓRIO DO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA. 
ORIENTADOR: CARLOS VON KRAKAUER HUBNER  
ORIENTANDAS: ARIANE FADEL MARTINHO – CURSO DE MEDICINA  
                       NATALIA IVANOFF DOS REIS – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
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08/656 - ÁREA: PSICOLOGIA - DETECÇAO E INTERVENÇÃO PRECOCE EM PSICOPATOLOGIAS 
GRAVES 
ORIENTADORA: SILVANA RABELLO  
ORIENTANDAS: LAURA DE VILHENA ABRAO – CURSO DE PSICOLOGIA 
JULIA DORES MOREIRA – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
 
08/645 - ÁREA: PSICOLOGIA - PSICANÁLISE E PSIQUIATRIA: UMA REFLEXÃO ACERCA DA 
PSICOPATOLOGIA 
ORIENTADOR: MANOEL TOSTA BERLINCK  
ORIENTANDO: DAVID BORGES FLORSHEIM – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
 
08/266 - ÁREA: MEDICINA - A DOR EM PACIENTES HOSPITALIZADOS POR DIVERSAS CAUSAS: 
UM INQUÉRITO 
ORIENTADOR: JOSE ROBERTO PRETEL P. JOB  
ORIENTANDAS: CAROLINA ENGELBRECHT – CURSO DE MEDICINA 
                       MARCELA PIERINI COSTA – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/698 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - AMPLIFICAÇÃO SONORA EM BEBÊS:COMPARAÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO DE GANHO E SAÍDA UTILIZANDO AS VERSÕES 4.1 E 5.0 DA REGRA DSL 
ORIENTADORA: MARIA ANGELINA N.DE S. MARTINEZ  
ORIENTANDAS: NATALIA DE CAMARGO – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA  
                       LARA LOPEZ BARBOSA – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
 PIBIC-CNPQ 
 
08/704 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - ESTUDO LONGITUDINAL DE BEBÊS E CRIANÇAS COM 
PERDA AUDITIVA UNILATERAL 
ORIENTADORA: ALTAIR CADROBBI PUPO  
ORIENTANDA: ANDREA PAZ DE OLIVEIRA – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/254 - ÁREA: MEDICINA - INCIDÊNCIA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE (TDAH) NOS ESTUDANTES PORTADORES DE DIFICULDADE DE 
APRENDIZAGEM DA REDE PÚBLICA DE VOTORANTIM 
ORIENTADOR: SANDRO BLASI ESPOSITO  
ORIENTANDAS: REBECCA DE LA RUA MARTIN H CALDAS – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
                         MILENA CARVALHO LIBARDI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
 
08/275 - ÁREA: MEDICINA - A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA COMO EXAME 
SUBSIDIÁRIO PARA O DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NA REGIÃO 
DE SOROCABA 
ORIENTADORA: MARIA LOURDES PERIS BARBO 
ORIENTANDA: LIVIA ELISE FURLAN – CURSO DE MEDICINA 
  MARIANA DE OLIVEIRA FREIRE – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
SESSÃO 45 - SAÚDE E PESQUISA – SALA 331 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/269 - ÁREA: MEDICINA - REPREENTA O SEXO FEMININO UM FATOR DE RISCO ISOLADO PARA 
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM NOSSO MEIO? 
ORIENTADORES: JACI FERREIRA MOSER/ JOSE CARLOS ROSSINI IGLESIAS  
ORIENTANDAS: NATHALIA BORIO PEDRAO - CURSO DE MEDICINA 
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                       CAROLINA FORTE AMARANTE - CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CEPE 
 
08/697 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - ESTUDO COMPARATIVO DO TIPO E INTENSIDADE DO 
ESTÍMULO UTILIZADO PARA A MEDIDA DAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE APARELHOS DE 
AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL NO ACOPLADOR 2CC 
ORIENTADORA: BEATRIZ DE CASTRO A MENDES  
ORIENTANDA: NEURY YSAME HAYASHI – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/729 - ÁREA: MEDICINA - MORTES, LESÕES E PADRÃO DAS VÍTIMAS EM ACIDENTES DE 
TRÂNSITO COM CICLOMOTORES NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, SÃO PAULO, BRASIL 
ORIENTADOR: JOSE MAURO DA SILVA RODRIGUES  
ORIENTANDAS: NATALIA BELO RODRIGUES – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/IC (SEM 
BOLSA) 
                         CAROLINA MARIA LOPES – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/IC (SEM BOLSA) 
                       CLAUDIA MESCOLOTTO GIMENES – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
08/640 - ÁREA: PSICOLOGIA - MÉTODO DE RORSCHACH - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A 
ANÁLISE TEMÁTICA E ANÁLISE ESTRUTURAL 
ORIENTADORA: MARIA ELISABETH MONTAGNA  
ORIENTANDA: CASSIA FRANKENTHAL QUINLAN – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CNPQ 
 
08/768 - ÁREA: MEDICINA - FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SÍNDROME METABÓLICA : 
ESTUDO DE CORTE RETROSPECTIVO EM ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA DO CENTRO 
DE CIÊNCIAS MÉDICAS E BIOLÓGICAS DE SOROCABA 
ORIENTANDORA: MARIA HELENA SENGER  
ORIENTANDOS: PAULA DEMETRIO DE SOUZA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
                       REBECCA DE LA RUA MARTIN H CALDAS – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-
CEPE/ IC(SEM BOLSA)            
   MILENA CARVALHO LIBARDI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/IC (SEM 
BOLSA) 
                       ANGELO CARNEIRO BONADIO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CNPQ 
 
08/739 - ÁREA: MEDICINA - PREVALÊNCIA DO MELANOMA MALIGNO CUTÂNEO NO CHS, 
AVALIADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO CCMB - SOROCABA, COM 
ÊNFASE EM CRITÉRIOS MORFOLÓGICOS DE PROGNÓSTICOS E EXPRESSÃO DO C-KIT 
ORIENTADOR: NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS 
ORIENTANDOS: EDUARDO BARCELOS RACHED – CURSO DE MEDICINA 
                       FERNANDO BATOCCHIO QUEVEDO – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/249 - ÁREA: MEDICINA - CONDUTAS NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO: RESULTADO DO 
TRATAMENTO  
NÃO OPERATORIO 
ORIENTADOR: JOSE MAURO DA SILVA RODRIGUES  
ORIENTANDOS: JAIME SAUDA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
                       RICARDO SUSSUMU NAKAYA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
                       MARCELO TAGLIAFERRO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
 
08/263 - ÁREA: MEDICINA - PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA NO CONTROLE 
DA PRESSÃO ARTERIAL DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS SUBMETIDOS A UMA 
DIETA HIPERLIPÍDICA 
ORIENTADOR: MARIO LUIS RIBEIRO CESARETTI  
ORIENTANDO: ADILIO DE PAULA BERNARDES – CURSO DE MEDICINA 
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PIBIC-CEPE 
 
SESSÃO 46 - SAUDE E POLÍTICAS PÚBLICAS – SALA 332 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/753 - ÁREA: MEDICINA - ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES HIV/AIDS SEGUIDOS EM 
UM AMBULATÓRIO EM SOROCABA, 2008 
ORIENTADORA: ANA ANGELICA BULCAO PORTELA LINDOSO  
ORIENTANDO: MICAEL LUIZ DE ALMEIDA – CURSO DE MEDICINA  
PIBIC-CNPQ 
08/187 - ÁREA: PSICOLOGIA - ESTUDO PSICANALÍTICO DA VIVÊNCIA DE PAIS DOADORES 
RELATIVA À DOAÇÃO NO PROCESSO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO. 
ORIENTADORA: ROSA MARIA TOSTA  
ORIENTANDA: THAIS D'ANDRETTA IGLEZIAS – CURSO DE PSICOLOGIA  
PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
08/221 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - O IMPACTO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE TRIAGEM 
AUDITIVA NEONATAL NA PERSPECTIVA DOS PAIS 
ORIENTADORA: DORIS RUTHI LEWIS  
ORIENTANDAS: GABRIELA BUENO DE NOBREGA – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
                      THAYSA VIDAL DIAS DE FREITAS – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/219 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA: ESTUDO DE TRÊS CASOS 
DE HISTÓRIA  
ORIENTADORAS: EDILENE MARCHINI BOECHAT/ ELOISA TAVARES DE LACERDA  
ORIENTANDA: MABILE FRANCINE FERREIRA SILVA – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
08/705 - ÁREA: FONOAUDIOLOGIA - O TOQUE TERAPÊUTICO NA RELAÇÃO MÃE-FILHO: 
ACOLHENDO MORADORAS DE  RUA 
ORIENTADORA: MARIA ISIS MARINHO MEIRA  
ORIENTANDAS: CHRISTIANA MARTIN – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA - PIBIC-CEPE/IC (SEM 
BOLSA) 
                       TREYCE ROSEMARY CHRISTINA VICENTE DE LUCCA – CURSO DE 
FONOAUDIOLOGIA 
                       AMANDA GOMES FALEIROS – CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
 PIBIC-CNPQ 
 
08/750 - ÁREA: MEDICINA - PREVALÊNCIA DA CEFALÉIA DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE 
VOTORANTIM- SP 
ORIENTADOR: SANDRO BLASI ESPOSITO  
ORIENTANDAS: EMILIA CARAM BORDINI – CURSO DE MEDICINA 
                       MAYSA AMANDA FERRARI RISSI – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/730 - ÁREA: MEDICINA - MORTALIDADE INFANTIL: PRINCIPAIS CAUSAS DO ÓBITO, SEUS 
FATORES DE RISCO E POSSÍVEIS INTERVENÇÕES SEGUNDO OCORRÊNCIAS EM UM HOSPITAL 
DE REFERÊNCIA REGIONAL COM CONVÊNIO UNIVERSITÁRIO – O CONJUNTO HOSPITALAR DE 
SOROCABA. 
ORIENTADORA: ROSANA MARIA PAIVA DOS ANJOS  
ORIENTANDA: FERNANDA MONACO DA SILVA LINS COELHO – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
 
08/278 - ÁREA: PARASITOLOGIA - BIODIVERSIDADE DE CARRAPATOS AMBYOMMA SP. COMO 
VETOR DE DOENÇAS DA SAÚDE PUBLICA NAS MARGENS DO RIO SOROCABA 
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ORIENTADOR: PEDRO LUIZ SILVA PINTO  
ORIENTANDA: MARIANA DA ROCHA BOTELHO – CURSO DE BIOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
SESSÃO 47 - SAUDE, PESQUISA E APLICAÇÕES – SALA 334 – 3º ANDAR PRÉDIO NOVO – 
CORREDOR B 
COORDENADOR(A): PROF.(A): 
08/260 - ÁREA: MEDICINA - DERMATOSES ASSOCIADAS À INFECÇÃO PELO VÍRUS DA 
IM.UNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) EM PACIENTES ATENDIDOS NO CONJUNTO HOSPITALAR DE 
SOROCABA 
ORIENTADORA: LIGIA RANGEL BARBOZA RUIZ  
ORIENTANDAS: MARIANA LOMBARDI GUIDI – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM BOLSA) 
                       NATALIA SALIBA BRAGA ABUJAMRA – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
 
 08/253 - ÁREA: MEDICINA - TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE EM PACIENTES COM 
SÍNDROME DE FIBROMIALGIA - ESTUDO PROSPECTIVO 
ORIENTADOR: ANTONIO MATOS FONTANA  
ORIENTANDAS: CASSIA TAMURA STTEFANO – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE/ IC(SEM 
BOLSA) 
                       NATALIA MIRA GONCALVES – CURSO DE MEDICINA - PIBIC-CEPE 
 
08/759 - ÁREA: MEDICINA - IMPLANTE DE ARCABOUÇOS DE PLDLA POLI(L-CO-D,L-ÁCIDO 
LÁCTICO), PREVIAMENTE CULTIVADOS COM OSTEOBLASTOS, EM CALOTA CRANIANA DE 
RATOS. 
ORIENTADORA: MARIA LOURDES PERIS BARBO  
ORIENTANDO: DIEGO COUTINHO DE LUNA FREIRE – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/766 - ÁREA: MORFOLOGIA - ANÁLISE HISTOLÓGICA DE ARCABOUÇOS DE PLGA 
ENRIQUECIDOS COM HIDROXIAPATITA COMO SUBSTITUTOS PARA LESÕES ÓSSEAS 
ORIENTADORA: ELIANA AP. DE REZENDE DUEK 
ORIENTANDO: ADOLFO PREVIDELLI BOLINELLI – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/771 - ÁREA: MEDICINA - HISTOCOMPATIBILIDADE ENTRE TECIDO SUBCUTÂNEO E 
MEMBRANAS DE PLDLA 
ORIENTADORA: MARIA LOURDES PERIS BARBO  
ORIENTANDO: DIEGO DELCORSO LEONATO – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/173 - ÁREA: PSICOLOGIA - ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA HEPATITE C 
ORIENTADORA: EDNA MARIA S. PETERS KAHHALE  
ORIENTANDAS: CAROLINA MOREIRA COIMBRA VIEIRA – CURSO DE PSICOLOGIA 
                       JULIANA MIYUKI GARCIA TANJI – CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CEPE 
 
 08/655 - ÁREA: PSICOLOGIA - RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE: A 
TRANSVERSALIADAE COM  ADESÃO AO TRATAMENTO EM HIV/AIDS - ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS DA HEPATITE C 
ORIENTADORA: EDNA MARIA S. PETERS KAHHALE 
ORIENTANDAS: CARINA BATISTA DE FARIAS  - CURSO DE PSICOLOGIA 
                       MARIANA MASSERONI - CURSO DE PSICOLOGIA 
PIBIC-CNPQ 
 
08/744 - ÁREA: MEDICINA - CORRELAÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR) COM FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS DIALISADOS 
ORIENTADOR: RONALDO D AVILA  
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ORIENTANDAS: ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS – CURSO DE MEDICINA 
                       ANA PAULA PENEZI – CURSO DE MEDICINA 
PIBIC-CNPQ 
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Anexo II 

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004. 

Conversão da MPv nº 147, de 2003 
Institui o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES e dá 
outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 
SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições 
de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 
estudantes, nos termos do art 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. 
§ 1o O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 
autonomia e da identidade institucional. 
§ 2o O SINAES será desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos 
Estados e do Distrito Federal. 
Art. 2o O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de 
desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 
I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada 
das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos; 
II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 
avaliativos; 
III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 
IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições 
de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações.  
Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão 
referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, 
neles compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de 
instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de 
reconhecimento de cursos de graduação. 
Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o 
seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 
programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 
dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 
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I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 
formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 
acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 
e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural; 
IV – a comunicação com a sociedade; 
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 
trabalho; 
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios; 
VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação; 
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 
auto-avaliação institucional;  
IX – políticas de atendimento aos estudantes; 
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 
compromissos na oferta da educação superior.  
§ 1o Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput deste artigo serão 
consideradas de modo a respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes 
organizações acadêmicas, devendo ser contemplada, no caso das universidades, de 
acordo com critérios estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela 
existência de programas de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a 
avaliação mantida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES. 
§ 2o Para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos 
diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação externa in loco. 
§ 3o A avaliação das instituições de educação superior resultará na aplicação de 
conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões 
e ao conjunto das dimensões avaliadas.  
Art. 4o A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições 
de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo 
docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica.  
§ 1o A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e instrumentos 
diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as visitas por comissões de 
especialistas das respectivas áreas do conhecimento. 
§ 2o A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de conceitos, 
ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao 
conjunto das dimensões avaliadas. 
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Art. 5o A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será 
realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 
ENADE. 
§ 1o O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, 
suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 
conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento. 
§ 2o O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de procedimentos 
amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último 
ano de curso. 
§ 3o A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso de 
graduação será trienal. 
§ 4o A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a levantar o 
perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados. 
§ 5o O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo 
inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a 
essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa 
oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento. 
§ 6o Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição 
junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP 
de todos os alunos habilitados à participação no ENADE. 
§ 7o A não-inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, nos prazos 
estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no § 2o 
do art. 10, sem prejuízo do disposto no art. 12 desta Lei. 
§ 8o A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE será expressa 
por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando por 
base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do 
conhecimento. 
§ 9o Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do 
resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente 
fornecido em documento específico, emitido pelo INEP. 
§ 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação 
concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda 
alguma outra forma de distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a 
excelência e a continuidade dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, 
conforme estabelecido em regulamento. 
§ 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do SINAES, 
será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da Educação determinar 
anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado. 
Art. 6o Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação e vinculada ao Gabinete do 
Ministro de Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
CONAES, órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, com as 
atribuições de: 
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I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação 
institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
II – estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, 
analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias 
competentes; 
III – formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação superior, 
com base nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; 
IV – articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e 
critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior; 
V – submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação 
dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes - ENADE; 
VI – elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da 
Educação; 
VII – realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas 
pelo Ministro de Estado da Educação. 
Art. 7o A CONAES terá a seguinte composição: 
I – 1 (um) representante do INEP; 
II – 1 (um) representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES; 
III – 3 (três) representantes do Ministério da Educação, sendo 1 (um) obrigatoriamente 
do órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior; 
IV – 1 (um) representante do corpo discente das instituições de educação superior; 
V – 1 (um) representante do corpo docente das instituições de educação superior; 
VI – 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo das instituições de educação 
superior; 
VII – 5 (cinco) membros, indicados pelo Ministro de Estado da Educação, escolhidos 
entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida 
competência em avaliação ou gestão da educação superior. 
§ 1o Os membros referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão designados 
pelos titulares dos órgãos por eles representados e aqueles referidos no inciso III do 
caput deste artigo, pelo Ministro de Estado da Educação. 
§ 2o O membro referido no inciso IV do caput deste artigo será nomeado pelo 
Presidente da República para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução. 
§ 3o Os membros referidos nos incisos V a VII do caput deste artigo serão nomeados 
pelo Presidente da República para mandato de 3 (três) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, observado o disposto no parágrafo único do art. 13 desta Lei. 
§ 4o A CONAES será presidida por 1 (um) dos membros referidos no inciso VII do caput 
deste artigo, eleito pelo colegiado, para mandato de 1 (um) ano, permitida 1 (uma) 
recondução. 
§ 5o As instituições de educação superior deverão abonar as faltas do estudante que, 
em decorrência da designação de que trata o inciso IV do caput deste artigo, tenha 
participado de reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades 
acadêmicas.  
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§ 6o Os membros da CONAES exercem função não remunerada de interesse público 
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam 
titulares e, quando convocados, farão jus a transporte e diárias. 
Art. 8o A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 
estudantes será responsabilidade do INEP. 
Art. 9o O Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado da avaliação 
das instituições de ensino superior e de seus cursos. 
Art. 10. Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo 
de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o Ministério 
da Educação, que deverá conter: 
I – o diagnóstico objetivo das condições da instituição; 
II – os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de 
educação superior com vistas na superação das dificuldades detectadas; 
III – a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente 
definidas, e a caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes;  
IV – a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão de 
acompanhamento do protocolo de compromisso. 
§ 1o O protocolo a que se refere o caput deste artigo será público e estará disponível a 
todos os interessados. 
§ 2o O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá 
ensejar a aplicação das seguintes penalidades: 
I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação;  
II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior ou 
do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 
III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação 
não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior. 
§ 3o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo órgão do Ministério da 
Educação responsável pela regulação e supervisão da educação superior, ouvida a 
Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, em processo 
administrativo próprio, ficando assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório. 
§ 4o Da decisão referida no § 2o deste artigo caberá recurso dirigido ao Ministro de 
Estado da Educação. 
§ 5o O prazo de suspensão da abertura de processo seletivo de cursos será definido 
em ato próprio do órgão do Ministério da Educação referido no § 3o deste artigo. 
Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão 
Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 
desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da 
instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, 
obedecidas as seguintes diretrizes: 
I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou por 
previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os 
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a 
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 
II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes 
na instituição de educação superior. 
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Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo preenchimento 
de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de dados 
a serem fornecidos ao SINAES responderão civil, penal e administrativamente por 
essas condutas. 
Art. 13. A CONAES será instalada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
publicação desta Lei. 
Parágrafo único. Quando da constituição da CONAES, 2 (dois) dos membros referidos 
no inciso VII do caput do art. 7o desta Lei serão nomeados para mandato de 2 (dois) 
anos. 
Art. 14. O Ministro de Estado da Educação regulamentará os procedimentos de 
avaliação do SINAES. 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam-se a alínea a do § 2o do art. 9o da Lei no 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, e os arts 3º e e 4o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995. 
Brasília, 14 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.4.2004 
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Anexo III 
 
Portaria MEC nº 1886 de 30 de Dezembro de 1994 
 
Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico 
 
 
O Ministro de Estado da Educação e do Desporto, no uso de atribuições do Conselho 
Nacional de Educação, na forma do artigo 4 da Medida Provisória n 765, de dezembro 
de 1994, e considerando o que foi recomendado nos Seminários Regionais e Nacional 
dos Cursos Jurídicos, e pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, da SESu-
MEC, resolve: 
  
Art. 1. O curso jurídico será ministrado no mínimo de 3.300 horas de atividades, cuja 
integralização se fará pelo menos cinco e no máximo de oito anos letivos. 
Art. 2. O curso noturno, que observará o mesmo padrão de desempenho e qualidade do 
curso no período diurno, terá um máximo diário de quatro horas de atividades didáticas 
 
Art. 3. O curso jurídico desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
interligadas e obrigatórias, segundo programação e distribuição aprovadas pela própria 
Instituição de Ensino Superior de forma a atender às necessidades de formação 
fundamental, sócio-política, técnico-jurídica e prática do bacharel em Direito. 
 Art. 4. Independentemente do regime acadêmico que adotar o curso (seriado, créditos 
ou outro), serão destinadas cinco a dez por cento da carga horária total para atividades 
complementares ajustadas entre o aluno e a direção ou coordenação do curso, 
incluindo pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, 
monitoria, iniciação científica e disciplinas não previstas no currículo pleno. 
Art. 5. Cada curso jurídico manterá um acervo bibliográfico atualizado de no mínimo dez 
mil volumes de obras jurídicas e de referência às matérias do curso, além de periódicos 
de jurisprudência, doutrina e legislação. 
Art. 6. O conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio compreenderá as 
seguintes matérias, que podem ser contidas em uma ou mais disciplinas do currículo 
pleno de cada curso: 
I- Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica, ética geral e 
profissional). Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência Política (com Teoria do 
Estado). 
II- Profissionalizantes: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual 
Administrativo, Direito Tributários, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito 
Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito Internacional. 
Parágrafo Único. As demais matérias e novos direitos serão incluídos nas disciplinas 
em que se desdobrar o currículo pleno de cada curso, de acordo com suas 
peculiaridades e com a observância de interdisciplinaridade. 
Art. 7 A prática da educação física, com predominância desportiva, observará a 
legislação específica. 
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Art. 8 A partir do 4º ano, ou do período letivo correspondente e observado o conteúdo 
mínimo previsto no art. 6, poderá o curso concentrar-se em uma ou mais áreas de 
especialização, segundo suas vocações e demandas sociais e de mercado de trabalho. 
Art. 9. Para conclusão do curso, será obrigatória apresentação e defesa de monografia 
final, perante banca examinadora, com tema e orientador escolhidos pelo aluno. 
Art. 10 O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino superior, 
será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total mínimo de 300 horas de 
atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob controle e 
orientação do núcleo correspondente. 
§ 1 O núcleo de prática jurídica, coordenado por professores do curso, disporá de 
instalações adequadas para treinamento das atividades profissionais de advocacia, 
magistratura, Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao 
público. 
§ 2 As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante convênios 
com a Defensoria Pública e outras entidades públicas, judiciárias, empresariais, 
comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos alunos na prestação de 
serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em juizados especiais que venham a ser 
instalados em dependência da própria instituição de ensino superior. 
Art. 11. As atividades do estágio supervisionado serão exclusivamente práticas, 
incluindo redação de peças processuais e profissionais, rotinas processuais, assistência 
e atuação em audiências e sessões, visitas a órgãos judiciários, prestação de serviços 
jurídicos e técnicas de negociações coletivas, arbitragens e conciliação, sob o controle, 
orientação e avaliação do núcleo de prática jurídica. 
 Art. 12 . O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei 8906 de 4/7/94, de caráter 
extracurricular, inclusive para graduados, poderá ser oferecido pela Instituição de 
Ensino Superior, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária 
efetivamente cumprida no estágio supervisionado, com atividades práticas típicas de 
advogado e estudo de Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e 
Disciplina. 
 Parágrafo único. A complementação da carga horária, no total estabelecido no 
convênio, será efetivada mediante atividades no próprio núcleo de prática jurídica, na 
Defensoria Pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos, públicos ou 
privados, credenciados e acompanhados pelo núcleo e pela OAB. 
Art. 13. O tempo de estágio realizado em Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145 da Lei Complementar n 80, de janeiro 
de 1994, será considerado para fins de carga horária do estágio curricular previsto no 
art. 10 dessa portaria. 
Art. 14 As instituições poderão estabelecer convênios de intercâmbio dos alunos e 
docentes, com aproveitamento das respectivas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e prática jurídica. 
Art. 15 Dentro do prazo de dois anos, a contar desta data, os cursos jurídicos proverão 
os meios necessários ao integral cumprimento desta Portaria. 
Art. 16. As diretrizes curriculares desta Portaria são obrigatórias aos novos alunos 
matriculados a partir de 1996 nos cursos jurídicos que, no exercício de sua autonomia, 
poderão aplicá-las imediatamente. 
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Art. 17. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente as Resoluções n 3/72 e 15/73 do extinto 
Conselho Federal de Educação. 
 
 
Murílio de Avellar Hingel 
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Anexo IV 
Em que se mostra os critérios de excelência dominantes 
Parceria OAB/MEC é crucial a ensino jurídico de excelência, conclui seminário 
Os dois dias de debates do II Seminário Nacional de Educação Jurídica, promovido 
pela Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, evidenciaram a importância da parceria 
OAB/MEC (Ministério da Educação e Cultura) na busca da educação jurídica de 
excelência. Este foi um dos grandes consensos produzidos por aquele evento conforme 
registra a Carta do Rio de Janeiro, que contém as conclusões e recomendações dos 
debates - dos quais participaram docentes, estudantes, representantes de cursos 
jurídicos, entidades civis voltadas à educação, advogados e autoridades do MEC, além 
da OAB. 
A seguir, a íntegra da Carta do Rio de Janeiro do II Seminário Nacional de Educação 
Jurídica: 
Os participantes do II Seminário Nacional de Educação Jurídica promovido pela 
Comissão Nacional de Educação Jurídica (antiga Comissão Nacional de Ensino 
Jurídico) - CNEJ, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, 
reunidos na cidade do Rio de Janeiro nos dias 31 de março e 1º de abril de 2011, 
debateram o tema "Necessidades Sociais e Expectativas da Educação Jurídica de 
Qualidade", distribuído em oito painéis a seguir detalhados. 
Nesta ocasião, as exposições e debates realizados envolvendo docentes, estudantes, 
representantes de cursos jurídicos, entidades civis voltadas à educação, advogados e 
autoridades do Ministério da Educação - MEC evidenciaram a importância da parceria 
OAB/MEC na busca da educação jurídica de excelência, bem como a importância da 
OAB ter oportunidade de indicar representante para o Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Superior - CNE/CES. 
Os trabalhos desenvolvidos em cada painel apresentaram as seguintes conclusões que 
compõem essa Carta. No tocante aos módulos temáticos desenvolvidos no Seminário, 
concluem que: 
1.O reconhecimento de que o grupo de professores do Núcleo Docente Estruturante - 
NDE deve ter um efetivo e contínuo comprometimento com a elaboração, 
desenvolvimento e consolidação do projeto político-pedagógico da Instituição de Ensino 
Superior - IES. 
2.O NDE, por sua importância para os cursos jurídicos, deve ser pensado e avaliado 
não apenas quanto à observância das formalidades legislativas pertinentes à sua 
composição e quantitativo de membros, mas principalmente quanto à sua atuação na 
busca de uma educação jurídica de excelência. 
3.As atribuições do NDE devem ser conduzidas, pela sua importância, no estímulo à 
interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
4.Deve haver consenso na diferença entre os programas de pós-graduação stricto 
sensu, no que diz respeito a sua natureza acadêmica ou profissionalizante. 
5.Os mestrados acadêmicos devem ter por finalidade o desenvolvimento social e a 
formação de professores capacitados para a pesquisa e a valorização da reflexão 
crítica. 
6.Eventuais mestrados profissionalizantes devem ter por escopo o desenvolvimento de 
necessidades do mercado e, por esta razão, seu corpo docente possuir uma 
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composição diferenciada, não tendo por fim imediato a formação de professores 
pesquisadores, mas o aperfeiçoamento da prática profissional, não podendo tais 
programas de mestrado profissionalizante desvirtuar a natureza da formação stricto 
sensu. 
7.A ampliação dos instrumentos de avaliação é conseqüência da proliferação do 
número de cursos autorizados, da sua interiorização e da ausência de diversidade de 
oferta, verificando-se a concentração de grande quantidade de estudantes em poucos 
cursos. 
necessário a revisão do instrumento de avaliação para pontuar a titulação do 
Coordenador do Curso de forma a contemplar os mestres com conceito positivo. 
9.Devem ser aplaudidas as ações adotadas pelo MEC consistentes na sensível 
redução da autorização de novos cursos, permitindo a abertura apenas daqueles em 
que haja comprovados diferenciais de excelência; a redução de vagas de cursos de 
baixa qualidade, de forma proporcional ao desempenho obtido; indução da oferta de 
novos cursos para estimular a sua procura, em atendimento ao mercado. 
10.Sejam realizadas gestões para que os pareceres da Comissão Nacional de 
Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, pela importância que representam 
nos processos de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento e 
aumento de vagas, bem como a contribuição que oferecem ao MEC, tenham maior 
valorização, especialmente quando analisados pelo Conselho Nacional de Educação - 
CNE. 
11.Merecem reflexão profunda as eventuais tentativas de pedidos de ordem político-
partidária ao Conselho Nacional de Educação, no sentido de se aprovar cursos que 
tenham obtido parecer negativo da OAB e decisão indeferitória do MEC. 
12.Há necessidade de regulamentação adequada no que concerne à regulação dos 
cursos de pós-graduação lato sensu no Brasil. 
13.A admissão de diplomas obtidos em países do MERCOSUL de acordo com a 
legislação vigente refere-se a parcerias entre IES dos seus países membros, 
direcionada a estrangeiros que temporariamente realizam pesquisa e docência no 
Brasil e vice-versa, não se considerando como revalidação do título obtido e não 
legitimando a docência ou pesquisa de forma permanente, tampouco ocorrendo de 
forma automática. 
14.A revalidação de diplomas deve ocorrer de maneira igual para todas as IES, 
integrantes ou não do MERCOSUL, e deve seguir o mesmo procedimento para todos 
os títulos obtidos no exterior. 
15.A educação jurídica brasileira, na forma hoje realizada, compromete a qualidade da 
pesquisa ou a torna simplesmente inexistente. 
16.Torna-se importante fazer a distinção conceitual entre ensino e pesquisa, 
entendendo-se o ensino não apenas de forma meramente informativa, sem criar 
conhecimento, e a pesquisa devendo partir do estudo de problemas e da formação de 
teses, sem ser enclausurada na pós-graduação. 
17.A pesquisa jurídica pode ser doutrinária, jurisprudencial ou estudo de caso, devendo, 
em qualquer modalidade, revelar seu contexto. Não há pesquisa sem problematização, 
aspecto que constitui o impulso indispensável para alcançar a tese pretendida e deve 
ocorrer em qualquer modalidade de curso jurídico, sendo indispensável para obtenção 
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e transmissão de conhecimento. Vale salientar a necessidade de se ter apoio 
governamental, critérios claros e rígida fiscalização. 
18.A pesquisa é ação ao mesmo tempo individual e institucional, de natureza crítico-
reflexivo, e comprometida com as questões sócio-culturais, políticas e jurídicas da 
realidade social. 
19.A necessidade social diz respeito não apenas à titulação acadêmica formal, mas 
também à experiência prática dos professores, pois as atividades profissionais trazem 
muitas e proveitosas informações para todos os envolvidos. Uma infra-estrutura e um 
projeto político-pedagógico qualitativamente diferenciados também cooperam para 
atender ao critério da necessidade social. 
20.A aferição do critério de necessidade social para autorização de novos cursos 
envolve a existência de diferenciais qualitativos suficientes para atingir o grau de 
excelência pretendido, ainda que haja outros cursos jurídicos na região. 
 necessário inibir os interesses econômicos e políticos e as demandas de mercado em 
prol de critérios distintivos para aferição da necessidade social, os quais não podem ser 
inteiramente objetivos, pois dependem do contexto de cada região. 
22. A dimensão política de um projeto reúne um conjunto de valores, princípios e 
objetivos que identifiquem a missão e o comprometimento do curso, sendo que a 
implantação do projeto apenas em sua concepção pedagógica não atende aos 
objetivos da Lei de Diretrizes e Bases. 
23. A definição do corpo docente deve levar em consideração a dimensão política do 
projeto de curso. 
24.O selo OAB, como proposta de uma nova denominação do Selo OAB 
RECOMENDA, não tem objetivo de classificação qualitativa dos cursos, mas sim de 
premiação àqueles que se destacam por sua excelência. 
25. Deve-se estimular a construção de projetos político-pedagógicos inovadores, 
inibindo assim a reprodução de modelos ultrapassados. 
26. Os cursos jurídicos devem, para além do perfil legal do egresso, contemplar as 
expectativas do próprio bacharel, do mercado de trabalho e as necessidades da 
sociedade contemporânea. 
27. A formação do bacharel envolve uma dimensão ética que abrange as questões 
política, técnica e humanista. 
28. Os cursos jurídicos devem envidar esforços para o acompanhamento de seus 
egressos, promovendo a educação continuada para o aperfeiçoamento profissional e 
para a vocação acadêmica. 
29. A importância da implantação dos fóruns de educação jurídica, espécies de 
seminários regionais, com o objetivo de discutir a educação jurídica da atualidade e de 
práticas pedagógicas inovadoras, já se indicando as cidades de Porto Velho e Teresina 
para as primeiras experiências. 
Além disso, foram recebidas e acolhidas proposições para tomada de providências pela 
Comissão Nacional de Educação Jurídica dentro de sua esfera de competência, a 
saber: 
1.Encaminhar ofício ao Ministério da Educação pleiteando a alteração da legislação que 
trata da composição do CNE, a fim de que seja incluída a Ordem dos Advogados do 
Brasil com poderes de indicar representante para ter assento no Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Superior - CNE/CES. 



557 

 

2.Recomendar a alteração do Inciso I, do Artigo 3º, da Resolução nº 01, de 17 de junho 
de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, que 
normatizou o Núcleo Docente Estruturante para alterar o número de integrantes e 
estabelecer exigências adicionais, propondo-se a seguinte redação: 
"Art. 3º. (...) 
I - ser constituído por um mínimo de 10% (dez por cento) dos docentes do curso em 
cada unidade educacional, nunca inferior a 5 (cinco) docentes mais o coordenador, não 
podendo o professor atuar em mais de um núcleo constituído, exceto se o integrar além 
dos números mínimos em quaisquer deles; 
1.Propor a alteração da denominação do Programa "OAB RECOMENDA" para 
Programa "SELO OAB". 
Rio de Janeiro (RJ), 1º de abril de 2011. 
Fonte: OAB – Ordem dos Advogados do Brasil  
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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Anexo V  
 
RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 (608) 
 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá 
outras providências. 
 
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 
novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres 
CES/CNE nos 776/97, 583/2001, e 100/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, propostas ao CNE 
pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer CES/CNE 55/2004 de 
18/2/2004, reconsiderado pelo Parecer CNE/CES 211, aprovado em 8/7/2004, 
homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 23 de setembro de 2004, 
resolve: 
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação 
em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior 
em sua organização curricular. 
Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o 
perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio 
curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 
trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o regime 
acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem 
consistente o referido projeto pedagógico. 
 
§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, com 
suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem 
prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 
 
I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 
inserções institucional, política, geográfica e social; 
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
609 - CNE. Resolução CNE/CES 9/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de outubro 
de 2004, Seção 1, p. 17. 
 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
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VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade 
de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de implantação e a 
estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; 
X -concepção e composição das atividades complementares; e,  
XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso. 
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no projeto 
Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas 
modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 
sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão 
crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do 
desenvolvimento da cidadania. 
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que 
revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 
normativos, 
com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
II - interpretação e aplicação do Direito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 
do Direito; 
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 
judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 
crítica; 
VII - julgamento e tomada de decisões; e, 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 
Direito. 
Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico 
e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes 
eixos interligados de formação: 
I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, 
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 
outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 
conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 
Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo 
a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 
políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se 
necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos 



560 

 

essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito 
Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e 
Direito Processual; e 
III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 
teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas 
com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades 
Complementares. 
Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Direito estabelecerá 
expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular de 
acordo com o regime acadêmico que as Instituições de Educação Superior adotarem: 
regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com matrícula por 
disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o 
disposto nesta Resolução. 
Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à 
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 
formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o 
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, através do 
Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo 
com regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte, 
contemplar convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; 
em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos 
jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na 
elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à Coordenação de Estágio das 
IES , para a avaliação pertinente. 
§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 
com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma 
definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-
lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao 
exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e 
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação 
de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 
ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 
mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 
Parágrafo único. A realização de atividades complementares não se confunde com a do 
Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de Curso. 
Art. 9º As Instituições de Educação Superior deverão adotar formas específicas e 
alternativas de avaliação, interna e externa, sistemáticas, envolvendo todos quantos se 
contenham no processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais 
para a identificação do perfil do formando. 
Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início de 
cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a 
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metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que 
serão submetidos e a bibliografia básica. 
Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido 
individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições de Educação Superior em 
função de seus Projetos Pedagógicos. 
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por Conselho 
competente, contendo necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 
avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 
Art. 11. A duração e carga horária dos cursos de graduação serão estabelecidas em 
Resolução da Câmara de Educação Superior. 
Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas 
pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois 
anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos no 
período ou ano subseqüente à publicação desta. 
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Portaria Ministerial n° 1.886, de 30 de dezembro de 1994 e demais disposições em 
contrário. 
Edson de Oliveira Nunes 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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Anexo VI 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
GRUPO DE TRABALHO MEC-OAB 
(PORTARIAS nº 3.381/2004 e 484/2005) 
RELATÓRIO FINAL 
MARÇO - 2005 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
 
A expansão no ensino do Direito foi, ao longo da década de 1990, intensa. Triplicaram-
se os cursos: de 165 em 1991, passou-se a pouco mais de 500, em 2001. E ela 
continuou impressionante neste início de século, ultrapassando, em 2003, o número de 
700 cursos609 ! Com efeito, conforme os dados do Censo da Educação Superior de 
2003, há 704 cursos jurídicos no país. Embora esse crescimento não tenha alterado de 
forma substancial o percentual de matrículas no ensino superior consagrado ao ensino 
jurídico, as dificuldades proporcionadas para fins de avaliação e supervisão por uma tal 
dispersão não são poucas. O sistema encontra-se fortemente fragmentado, apesar de, 
paradoxalmente, estar concentrado em algumas regiões do país. Mesmo diante de tais 
circunstâncias, a demanda por novos cursos prossegue em ritmo intenso. É nesse 
cenário que se verifica um descompasso entre o Ministério da Educação (MEC) e a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na apreciação dos pedidos de autorização de 
novos cursos jurídicos. 
Foi, portanto, na esteira de um mútuo interesse do MEC e da OAB, que o Exmo. Sr. 
Ministro de Estado da Educação, Tarso Genro, por meio das Portarias nº 3.381, de 20 
de outubro de 2004, e nº 484, de 16 de fevereiro de 2005, instituiu, com a finalidade de 
realizar estudos para consolidar os parâmetros já estabelecidos para a análise dos 
pedidos de autorização de novos cursos, o Grupo de Trabalho composto por: Alayde 
Avelar Freire Sant’Anna, Mário Portugal Pederneiras e Roberto Fragale Filho, como 
representantes do MEC; José Geraldo de Sousa Júnior, Paulo Roberto de Gouvêa 
Medina e Raimundo Cezar Britto Aragão, como representantes da OAB; André Macedo 
de Oliveira, como representante do Ministério da Justiça; e Roberto Cláudio Frota 
Bezerra, do Conselho Nacional de Educação (CNE). Os trabalhos foram presididos por 

                                                 

609 -  _A quant idade de cursos ex istentes no país é uma controvérs ia em si.  Embora o 
Cadastro das Inst i tu ições de Educação Super ior  ex is tente no sí t io do Inst i tuto 
Nac ional de Estudos e Pesquisas Educac ionais Anís io Teixeira  t raga números mais  
atuais ,  apontando para a ex istênc ia de mais de 800 cursos no país,  optou-se por  
trabalhar aqui  com os números do ú lt imo Censo da Educação Super ior  já que e les  
representam a ú lt ima consol idação ex is tente dos dados. De qualquer sor te, conforme 
sinal izado mais adiante no i tem VII  do presente re latór io ,  todos os  números avançados 
devem ser  anal isados com grande cuidado. 
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Mário Portugal Pederneiras e relatados por Roberto Fragale Filho, valendo observar 
que, 
desde o início de suas atividades, o Grupo de Trabalho contou, ainda, com a 
participação de Renato De Vitto, da Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério 
da Justiça, de Walter José de Souza Neto, responsável administrativo da Comissão de 
Ensino Jurídico (CEJU) do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e de 
Orlando Pilati, Coordenador-Geral de Acreditação de Cursos e Instituições de Ensino 
Superior da SESu/MEC.  
O presente relatório, que sistematiza suas discussões e apresenta suas conclusões, 
encontra-se estruturado da seguinte forma: inicialmente, é descrito o contexto que 
norteou os trabalhos do Grupo de Trabalho. Em seguida, é apresentado o atual marco 
legal da matéria e explorado o papel da corporação advocatícia. Os itens subseqüentes 
traduzem a realização de um diálogo com o Ministério da Justiça e a elaboração de um 
olhar comparativo com as experiências norte-americana e japonesa. Por fim, especula-
se, a partir de um diagnóstico da expansão havida no ensino superior, sobre a eventual 
expansão futura e são apreciados os possíveis critérios que deveriam norteá-la, 
apresentando-se, ainda, as sugestões do Grupo de Trabalho. 
_ 
II. O CONTEXTO DA DISCUSSÃO 
 
É inequívoca a riqueza deste momento de transformação por que passa o ensino 
superior. Nesses últimos dois anos, foram construídas algumas das bases para uma 
política pública que, marcada pela expansão, não negligencie a importância da 
qualidade e as fortes demandas de inclusão social. Embora tenha sido convocado para 
discutir os parâmetros dos processos de autorização de novos cursos jurídicos, os 
trabalhos não poderiam ocorrer de forma descontextualizada, limitando suas análises e 
observações às fronteiras do ensino jurídico. Na verdade, ele não mais pode ser 
pensado de forma dissociada do conjunto do ensino superior e, em particular, das 
transformações por que ele vem passando. Não mais se trata de refletir sobre os 
contornos de uma das profissões imperiais, cujas transformações por si só já seriam 
suficientes para se repensar o seu processo de formação, mas de conjeturar sobre seu 
futuro e possibilidades em diálogo com as mudanças em curso no ensino superior. 
Nesse sentido, um duplo e necessário balizamento para a reflexão forma-se a partir da 
Lei nº 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), e do anteprojeto de lei que estabelece normas gerais 
para a educação superior. 
Embora o SINAES não tenha ainda produzido resultados concretos, todo o processo de 
construção de sua concepção, na qual é postulada a integração da avaliação de 
instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, restou consignado nos 
trabalhos da Comissão Especial da Avaliação da Educação Superior (Portarias 
MEC/SESu nº 11, de 28.04.2003, e nº 19, de 27.05.2003)610, cujo relato contribuiu 

                                                 

610 -  Cf .  SINAES – Sistema Nacional de Aval iação da Educação Superior.  Da 
concepção à regulamentação.  Brasí l ia:  Inst i tu to Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educac ionais Anís io Teixeira,  2004. 
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para os debates do Grupo de Trabalho. Mas, não é só, já que a integração do SINAES 
no presente debate decorre, também, de comando normativo. Com efeito, conforme 
expresso no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.861/2004, “o SINAES tem por 
finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica 
e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito 
à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional”. 
Por outro lado, embora o anteprojeto de lei que estabelece normas gerais para a 
educação superior3 não possua qualquer vigência legal, os membros do Grupo de 
Trabalho entenderam que estão ali expressos alguns dos conceitos que norteiam a 
atual política pública e, por essa razão, ele foi incorporado aos debates. Sem dúvida, 
importantes balizamentos são nele realizados, emprestando, assim, contornos mais 
definidos às noções de valores republicanos, responsabilidade social e gestão 
democrática, as quais não podem ser descuradas no processo de expansão do ensino 
superior e do próprio ensino do Direito. 
Há, ainda, um outro duplo balizamento para os trabalhos aqui desenvolvidos. Ele 
decorre dos debates e da regulação pertinentes à própria área e se expressa, de uma 
parte, pelas diretrizes curriculares e, de outra parte, pelos padrões de qualidade e a 
métrica avaliativa que eles postulavam para a área. 
Em outras palavras, as atividades do Grupo de Trabalho não poderiam ignorar a 
recente edição das novas diretrizes curriculares para o ensino jurídico, 
consubstanciadas na Resolução CES/CNE nº 9/2004, oriunda do Parecer CES/CNE nº 
211/2004. Porquanto seus dispositivos remetem a regulamentação da carga horária e 
da duração do curso a outro ato normativo, fez-se necessário trazer para o debate o 
Parecer CES/CNE nº 329/2004. Não se trata, entretanto, de ignorar o recente e 
importante passado de debates na área jurídica e desprestigiar a recém revogada 
Portaria MEC nº 1.886/1994. Pelo contrário, já que os componentes do Grupo de 
Trabalho reconhecem que a nova regulamentação não pode ser lida como uma ruptura 
em relação ao passado recente, mas deve ser lida como um aprofundamento das 
concepções, dos conceitos e das preocupações que nortearam a edição da 
regulamentação passada. 
Por fim, buscando recuperar a trajetória da área e considerando sua pertinência para o 
debate, foram incorporados pelo Grupo de Trabalho os Padrões de Qualidade 
construídos, em março e abril de 2001, pela Comissão de Especialistas em Ensino de 
Direito (CEED)611 do Ministério da Educação (MEC), com a ajuda de diversos 

                                                                                                                                                     

 

611 -  Cf .  Reforma da educação super ior  – Anteprojeto de le i  (versão pre l im inar) .  
Brasí l ia:  Min istér io  da Educação,2004. 

A Comissão de Especia l is tas em Ens ino de Dire ito (CEED), no período 2000-2002, fo i  
composta por Fernando Facury Scaf f ,  Roberto Fragale F i lho, Sylv ia Mar ia Machado 
Vendramini e Sérgio Luiz Souza Araújo. 
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membros da comunidade acadêmica612. Embora eles tenham sido utilizados para a 
construção dos instrumentos de avaliação da área, que estiveram disponíveis ao longo 
de junho de 2001 na página do MEC na Internet, não há nenhum registro oficial de sua 
existência, assim como não há tampouco nenhuma memória oficial dos correlatos 
instrumentos de avaliação para fins de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento6. Porquanto o desaparecimento dos referidos Padrões de Qualidade e 
dos instrumentos constitui uma lacuna na trajetória dos debates da área e considerando 
que eles representam a tradução de toda uma experiência acumulada, os membros do 
Grupo de Trabalho serviram-se de seus conteúdos para subsidiar suas discussões, 
além de realizar aqui sua recuperação e registro, colacionando-os, em sua redação 
original, na forma de Anexos, ao presente texto. 
 
 
III. MARCO LEGAL 
 
O marco legal do ensino jurídico é composto por um emaranhado normativo complexo e 
fragmentário, que, por vezes, se revela bastante contraditório. Construído a partir de 
leituras diversas do texto constitucional, ele, às vezes, é balizado por uma perspectiva 
educacional cuja ênfase repousa nos diferentes possíveis contornos da relação 
estabelecida entre autonomia e controle. 
Outras vezes, assumindo que o ensino seria um serviço que proporciona o 
estabelecimento de uma relação de consumo, a ênfase se desloca para uma 
perspectiva econômica sustentando que sua regulação deveria ser realizada 
essencialmente a partir de parâmetros mercantis. Outra possibilidade consiste em 
perceber o ensino como um serviço público e, nesse sentido, seu principal balizamento 
encontrar-se-ia no cumprimento de sua função social. 

                                                                                                                                                     

Os padrões de qual idade foram construídos em duas reuniões, real izadas em março e 
abr i l  de 2001, que contaram, em pelo menos uma delas,  com a presença de Fernando 
Facury Scaf f ,  Rober to Fragale F i lho e Sylv ia Mar ia Machado Vendramini ,  todos 
membros da CEED, e dos espec ial is tas  Antonio Maués, Ar tur  Stamford, Car los  
Eduardo de Abreu Boucaul t ,  Cecí l ia Cabal lero Lois ,  El iane Botelho Junqueira, Eneá de 
Stutz e Almeida, Gabr ie l Chal i ta ,  Horác io W ander le i Rodr igues, Inês da Fonseca 
Porto,  Jac into Nelson de Miranda Cout inho, José Luiz Bolzan de Morais,  Katya  
Kozick i ,  Louss ia Musse Penha Fél ix ,  Mi l ton Paulo de Carvalho, Olga Mar ia de Aguiar  
Boschi  e Paulo Luiz Net to Lobo. 

 

612 Ainda que sem registro dos Padrões de Qual idade, uma memória analí t ica dos  
instrumentos é encontrada em: BIRNFELD, Car los André. Manual prático dos 
critér ios de aval iação da qualidade dos cursos de Direito .  Pelotas : Delfos , 2001;  
NUNES, Edson. Teias de relações ambíguas: regulação e ensino superior.  Brasí l ia :  
Ins t i tuto Nac ional de Estudos e Pesquisas Educac ionais,  2002; RODRIGUES, Horác io  
W ander le i  e  JUNQUEIRA, El iane Botelho.  Ensino do Direito no Brasil:  diretrizes 
curriculares e avaliação das condições de ensino.  F lor ianópol is :  Fundação Boiteux,  
2002. 
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Em face de todas essas possibilidades, o que aqui se apresenta é, primordialmente, um 
quadro descritivo do marco legal, buscando, por um lado, emprestar inteligibilidade às 
contraditórias manifestações oriundas do sistema e, por outro lado, sistematizar as 
possibilidades de supervisão das atividades típicas da educação superior, a partir de 
premissas que salvaguardem a natureza estratégica do ensino, enquanto 
responsabilidade pública e estatal, numa conjuntura de forte crescimento, em especial, 
privado. 
Nesse sentido, a referência fundamental do sistema encontra-se na Constituição 
Federal, de 1988, cujo artigo 205 estabelece que “a educação, 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”. Entre os artigos 206 e 214 são 
sistematizados diversos princípios, finalidades e procedimentos relativos à educação, 
ganhando aqui especial relevo o artigo 209 que assegura ser o ensino “livre à iniciativa 
privada, atendidas as seguintes condições: (I) cumprimento das normas gerais da 
educação nacional e (II) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”. 
As normas gerais da educação nacional estão fixadas na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (LDB), cujo artigo 46 estabelece que “a autorização e o 
reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação 
superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo 
regular de avaliação”. É preciso, no entanto, ressalvar que seu artigo 53 assegura às 
universidades, no exercício de sua autonomia, a atribuição de criar, organizar e 
extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior, obedecendo às 
normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino”. 
Verifica-se, por conseguinte, que a autorização de cursos encontra-se vinculada a 
procedimentos de avaliação, ressalvada a prerrogativa decorrente da autonomia 
universitária. 
Estas disposições são complementadas pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, 
que, ao alterar dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, estabeleceu 
ser atribuição da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
deliberar sobre:  
os relatórios encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto sobre o 
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, 
assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não 
universitárias; e 
a autorização, o credenciamento e o recredenciamento periódico de instituições de 
educação superior, inclusive de universidades, com base em relatórios e avaliações 
apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto. 
É ainda importante observar que, “no sistema federal de ensino, a autorização para o 
funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento de universidade ou de 
instituição não-universitária, o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por 
essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos por 
instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato 
do Poder Executivo, após parecer do Conselho Nacional de Educação”, tudo conforme 
estabelece o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.131/1995. 
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No plano da legislação ordinária, faz-se ainda necessário colocar em relevo a Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil. Nela, encontra-se inscrita a cláusula de participação do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil neste processo, conforme dispõe o artigo 
54, XV, ao incluir, entre as competências do Conselho, a de “colaborar com o 
aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar, previamente, nos pedidos apresentados 
aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou credenciamento desses 
cursos”. 
Os procedimentos administrativos para a autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos (jurídicos) foram ordenados por meio do Decreto nº 3.860, 
de 9 de julho de 2001, cujo artigo 28 explicita a necessidade de: 
manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual deverá 
ocorrer no prazo máximo de 120 dias contados da data do recebimento do processo 
remetido pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação; e 
deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
homologada pelo Ministro de Estado da Educação. 
Esta regulamentação é ainda aprofundada em diversas Portarias Ministeriais, entre as 
quais destacam-se: 
Portaria nº 1.264, de 13 de maio de 2004, que dispõe sobre a concessão de 
prioridade aos requerimentos em tramitação no MEC para autorização de novos cursos. 
Portaria nº 2.477, de 18 de agosto de 2004, que regulamenta os procedimentos de 
autorização de cursos superiores de graduação em Instituições de Ensino Superior; 
Portaria nº 3.284, de 07 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de 
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições; 
Portaria nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o protocolo de 
processos no Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino 
Superior - SAPIENS/MEC. 
Por sua vez, a OAB, com o intuito de regulamentar sua participação no processo, 
também editou uma série de normas, cujo elenco é composto pelas seguintes 
Instruções Normativas editadas por sua Comissão de Ensino Jurídico: 
nº 1/1997, que dispõe sobre os pedidos de autorização de cursos jurídicos novos; 
nº 2/1997, que dispõe sobre os pedidos de reconhecimento de cursos jurídicos; 
nº 3/1997, que divulga os critérios adotados para análise dos estágios, nos pedidos de 
autorização de cursos jurídicos; e  
nº 5/2003, que dispõe sobre a tramitação dos processos de autorização e 
reconhecimento de cursos jurídicos. 
Este quadro normativo proporciona, por fim, a seguinte tramitação processual. 
 
GRÁFICO I 
 
PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
 
Protocolo do pedido de autorização no SAPIENS 
Visita da Comissão de Verificação designada pelo MEC 
Manifestação da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB 
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Análise de mérito da SESu/MEC e posterior encaminhamento ao CNE 
Deliberação da Câmara de Educação Superior do CNE 
Apreciação pelo Ministro da Educação com vistas à homologação 
 
 
É preciso observar que o critério de necessidade social permanecera presente, ao 
longo dos últimos anos, apenas na regulamentação elaborada pela OAB. Com efeito, 
mais do que os parâmetros estabelecidos pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB 
para definir o conteúdo da necessidade social, o Parecer CES/CNE nº 293/1998 
rejeitava, com base nas inovações trazidas pela LDB e legislação subseqüente, a 
própria idéia de necessidade social como exigência a ser formulada nos procedimentos 
de autorização. Aqui se encontra, sem dúvida, a melhor explicação para as 
contraditórias manifestações observadas no sistema, já que parâmetros distintos 
conduzem, inexoravelmente,a diferentes manifestações. 
Por outro lado, não seria inusitado esperar que a recente convergência de critérios deva 
conduzir a uma reaproximação dos conteúdos das diferentes e intermediárias 
manifestações dos distintos partícipes do processo, emprestando, assim, um conteúdo 
comum à noção de necessidade social. 
 
IV. O PAPEL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
Após uma longa fase inicial de institucionalização, é inegável que a Ordem dos 
Advogados do Brasil, criada em 1930 e instalada em 1933, alcançou, ao longo da 
segunda metade do século XX, uma ampla legitimidade, assentada em uma destacada 
atuação ao longo do período de democratização do país, para se postular como porta-
voz da sociedade na defesa da normalidade constitucional, dos direitos humanos e da 
cidadania. Na esteira de importantes participações no movimento das “Diretas Já”, nos 
debates da Assembléia Nacional Constituinte, na consolidação da Constituição Federal 
de 1988, na Revisão Constitucional e no impedimento do Presidente Fernando Collor 
de Mello, a OAB alcançou um inequívoco reconhecimento nacional que lhe empresta 
um forte protagonismo na construção das políticas públicas, inclusive no âmbito do 
ensino jurídico. 
Essa relevância institucional esteve, por sua vez, no centro dos debates da elaboração 
do estatuto da advocacia, já que, quanto à finalidade da Ordem, constituíram-se duas 
correntes: uma primeira que enfatizava os aspectos técnicos e profissionais, focando 
sua atuação na regulamentação e no exercício profissional, em contraponto a uma 
segunda que realçava a vocação institucional da corporação, enfatizando a 
necessidade de uma atuação voltada para o fortalecimento das instituições políticas e 
jurídicas, além dos direitos dos cidadãos. 
De qualquer sorte, o Estatuto da Advocacia, em seu artigo 44, preservou ambas as 
finalidades. 
A melhoria no que diz respeito ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas e políticas, 
à administração da justiça e, mais particularmente, no que se refere ao ensino jurídico é 
explicitamente construída por uma dupla via. Em primeiro lugar, pela formulação de 
uma política de educação continuada, desenvolvida no âmbito da Escola Nacional da 
Advocacia e estruturada em torno de quatro distintos eixos: 
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formação para a advocacia, desenvolvida a partir de programas de treinamento para o 
advogado iniciante; 
reciclagem de conhecimentos, oferecida em cursos de atualização, palestras e 
debates; 
fomento à pesquisa jurídica e à prática inovadora da profissão, explicitada em 
diversos concursos jurídicos; e 
integração das atividades dos órgãos da OAB, em todos os níveis, direcionadas ao 
aperfeiçoamento do advogado. 
 
E, em segundo lugar, por uma atuação institucional em torno do aperfeiçoamento dos 
cursos jurídicos, mediante, entre outras coisas, a emissão de prévias manifestações 
nos processos de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento desses 
mesmos cursos. Essa atuação se faz sem perder de vista que a advocacia, embora não 
represente a única opção dos bacharéis em direito, representa o estuário natural para 
onde confluem os profissionais dessa área do conhecimento, que, em geral, dela 
partem para ingressar, depois, nas carreiras jurídicas. 
Embora o interesse pela melhoria do padrão de qualidade do ensino jurídico superior 
seja também da magistratura e do Ministério Público, já que as atuais configurações do 
sistema estabeleceram uma relação intrínseca e necessária entre formação acadêmica 
e exercício profissional, é preciso reconhecer que a OAB vem desempenhando um 
papel de extrema relevância, amplamente reconhecido nos julgamentos dos Mandados 
de Segurança nº 8.219-DF e nº 8.592-DF, ambos por ela impetrados contra atos do 
Ministério da Educação que, importavam, respectivamente, na edição da Portaria nº 
2.402, de 09 de novembro de 2001, e na homologação do Parecer CES/CNE nº 146, de 
03 de abril de 2002. 
No primeiro, restou consignado que “compete à OAB a aferição da capacidade para o 
exercício profissional da advocacia, atribuição que lhe é conferida pelo artigo 8º, inciso 
I, da Lei nº 8.906/94, aspecto que reforça, sobremaneira, seu interesse na preservação 
de qualidade mínima para o desempenho do mister, sem o perigo de péssimos 
profissionais, por deficiente formação acadêmica, colocarem em risco a defesa dos 
direitos, seja na advocacia contenciosa, seja na consultoria preventiva”. Remetendo ao 
artigo 133 da Constituição Federal, o acórdão chega a lembrar que “a qualidade do 
exercício da cidadania é diretamente proporcional à qualidade profissional do 
advogado”. No segundo, por sua vez, o Ministro Franciulli Netto afirmou que “a análise 
quanto ao programa, a qualidade e o currículo dos cursos de Direito deve ficar a cargo 
da OAB, entidade que, apesar de não ter poder de veto, tem participação fundamental 
no processo de melhoria do ensino jurídico no Brasil”. 
Não se trata, entretanto, de estabelecer uma precedência da corporação advocatícia 
sobre as demais funções jurídicas, mas de reconhecer a importância que, em 
decorrência de sua trajetória institucional e de dispositivos normativos, ela possui. Na 
verdade, sua contribuição para a qualidade do ensino jurídico tem sido relevante,haja 
vista a publicação dos seis volumes de sua coleção “OAB Ensino Jurídico” e das duas 
edições do selo “OAB Recomenda”. Nesse particular, aliás, sua atuação aproxima-se, 
guardadas as devidas especificidades e circunstâncias, daquela desenvolvida por sua 
congênere norte-americana. 



570 

 

Enfim, a credibilidade adquirida pela OAB, como uma das entidades representativas da 
sociedade civil, dela exige não só uma tomada de posição com referência à qualidade 
do ensino jurídico ministrado no país como uma efetiva colaboração no processo de 
aperfeiçoamento dos cursos jurídicos. Em outras palavras, a competência que a 
legislação hoje atribui à Ordem para opinar, previamente, nos processos de autorização 
e reconhecimento de cursos jurídicos surgiu, em razão do que a entidade representa e 
do que ela tem feito, ao longo de sua história. 
 
 
V. O DIÁLOGO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
 
No último século, profundas mudanças na realidade social puderam ser verificadas 
gerando um descompasso evidente entre as expectativas da sociedade e o serviço 
público prestado pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, não parece inovadora a 
afirmação de que a morosidade dos processos judiciais, a baixa eficácia de suas 
decisões e o limitado acesso à justiça, em especial por parte da população carente, são 
circunstâncias que retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, 
propiciam a inadimplência generalizada, geram impunidade e violência e solapam a 
crença dos cidadãos no regime democrático. É inequívoco que tudo isso reclama um 
urgente e imediato processo de transformação e aprimoramento das instituições 
jurídicas. 
Por tais razões, uma das prioridades estabelecidas no início do atual governo foi a 
“Reforma do Judiciário”, cuja origem reside no diagnóstico consoante o qual seria 
necessário aprimorar o sistema de justiça a fim de torná-lo mais transparente, 
acessível, rápido e eficiente. Para execução da tarefa foi criada, no Ministério da 
Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário que, entre outras funções, realiza a 
articulação entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, entidades 
da sociedade civil e organismos internacionais.  
A atuação da referida Secretaria parte do princípio de que a melhoria do sistema de 
Justiça não acontecerá a partir de medidas isoladas, e sim por meio de um conjunto de 
ações, que se dividem, basicamente, em três distintos, porém conectados, eixos: a 
reforma constitucional do Judiciário, a reforma infraconstitucional da legislação 
processual e a reforma administrativa, ou de gestão, que independe de alterações 
normativas. 
A recente promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, 
traz relevantes alterações na macroestrutura do Poder Judiciário, fomentando a 
construção de um sistema de justiça mais forte e efetivo, notadamente a partir do 
potencial de planificação emprestado ao Conselho Nacional de Justiça, do intuito de 
ampliação do acesso à justiça a partir da concessão de autonomia à Defensoria Pública 
e da institucionalização da experiência dos juizados itinerantes, bem como do 
robustecimento do papel das Escolas da Magistratura na formação e acompanhamento 
dos magistrados.  
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No plano infraconstitucional, diversos projetos já foram encaminhados pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional613, sem prejuízo de ter sido iniciado trabalho de 
coordenação da tramitação de propostas que já se encontram no Parlamento, tudo no 
intuito de aprimorar, em curto prazo, as legislações processuais civil, penal e 
trabalhista, à vista da urgência da medida. 
Cabe ressaltar, também, que vêm sendo realizados amplos e inéditos diagnósticos do 
sistema de Justiça8, a fim de servir de subsídio na formulação de políticas para o setor. 
Merece destaque, ainda, o “I Prêmio Innovare – o Judiciário do Século XXI”, realizado 
em parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), cujo objetivo consistia 
em identificar, premiar e difundir práticas pioneiras e bem sucedidas de gestão do 
Poder Judiciário brasileiro que estejam contribuindo para modernização, melhoria da 
qualidade e eficiência dos serviços da Justiça, divulgando mais de quatrocentas 
iniciativas das mais diversas feições. 
Como coroamento desse esforço foi firmado, em 16 de dezembro de 2004, pelos 
chefes dos três poderes, o “Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais Rápido e 
Republicano”, consubstanciado nos seguintes compromissos fundamentais: 
implementação da reforma constitucional do Judiciário, reforma do sistema recursal e 
dos procedimentos, fortalecimento da Defensoria Pública e ampliação do acesso à 
Justiça, apoio aos Juizados especiais e Justiça Itinerante, revisão da lei de execução 
fiscal e do regime dos precatórios, adoção de medidas para aprimoramento da 
sistemática de apuração das graves violações contra os direitos humanos, 
implementação de políticas de informatização, produção de dados e indicadores 
estatísticos referentes ao sistema de justiça, além de racionalização da atuação da 
advocacia pública e do incentivo à aplicação de penas alternativas. 
Nesse contexto de perspectivas de profundas mudanças, as iniciativas do Ministério da 
Educação, construídas de forma articulada com a Ordem dos Advogados do Brasil e o 
Ministério da Justiça, ganham destaque para, por um lado, sincronizar o ensino jurídico 
com os novos desenhos que se postulam para os sistemas de justiça e, por outro lado, 
consolidar de parâmetros claros e objetivos para análise dos pedidos de autorização de 
novos cursos de direito. 
Esta articulação complementa e aprofunda o projeto de Reforma do Judiciário, na 
medida em que toca um dos problemas do sistema de justiça, ou seja, a fraca sincronia 
entre a formação do operador do direito, as demandas colacionadas pelos movimentos 
sociais e as respostas oferecidas pelo aparato oficial. Não se pode negar que uma das 
mais importantes e desafiadoras reformas que devem ser empreendidas é a mudança 
da mentalidade dos advogados, públicos e privados, magistrados, membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública e autoridades policiais. Sem dúvida, seria 
inútil reformar instituições, procedimentos e prédios se os seus operadores e usuários 

                                                 

613 Para a lteração do Código de Processo Civ i l  foram apresentados os seguintes  
projetos  de le i :  PL nº  3.253/2004, PL nº 4.497/2004, PL nº 4.724/2004,  PL nº 
4.725/2004, PL nº 4.726/2004, PL nº 4.727/2004, PL nº 4.728/2004 e PL nº 
4.729/2004. 
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permanecerem utilizando paradigmas cognitivos há muito superados. Por seu turno, a 
sociedade exige cada vez mais das instituições de ensino superior, sejam elas públicas 
ou privadas, já que elas exercem papel fundamental na configuração do tecido social e 
de suas respectivas relações, formando cidadãos cuja atuação cotidiana deve contribuir 
para sua melhoria e transformação. Nesse sentido, faz-se necessário repensar sua 
inserção, enfrentando os difíceis problemas de acesso e permanência de alunos, de 
financiamento e de permeabilidade às demandas sociais. 
As preocupações em construir uma política de enfrentamento da má qualidade do 
ensino e deficiente formação dos bacharéis somam-se às longevas e fundadas críticas 
que apontam para, via de regra, um ensino jurídico ainda marcado por uma forte 
tendência formalista, legalista, tecnicista, burocrática, largamente contenciosa e 
formadora de operadores jurídicos distanciados e insensíveis às mudanças sociais. 
Assim, uma reforma da educação superior voltada ao fortalecimento da instituição 
pública como referencial do sistema, à adoção de mecanismos regulatórios que coíbam 
a mercantilização, à institucionalização de controle e avaliação permanente da 
qualidade das instituições e dos cursos ministrados, à ampliação do acesso e à 
construção de uma gestão democrática das instituições de ensino superior deve ser 
incentivada e coletivamente trabalhada. 
Mais especificamente, no âmbito do ensino jurídico e no alcance da competência deste 
Grupo de Trabalho, a consolidação de parâmetros transparentes e objetivos para 
análise de pedidos de autorização de novos cursos de direito, construídos pelo MEC, 
em consonância com a OAB e com o Ministério da Justiça, constitui importante ação. 
Com o propósito de se reverter o atual quadro da deficiente formação dos operadores 
do direito, cujas conseqüências são vitais para o sistema de Justiça, urge construir as 
bases de um ensino jurídico sensível às mudanças por que passam a sociedade e o 
Judiciário. Para além disso, faz-se necessária a construção de instituições de ensino 
jurídico e de estratégias pedagógicas capazes de romper com noção vigente de que as 
respostas dogmáticas, construídas por dentro do direito, são suficientes para elaborar 
mecanismos de modernização estrutural da Justiça, aproximando-a das demandas de 
emancipação formuladas pelos movimentos sociais; instituições e estratégias capazes 
de transmitir a noção de que a burocracia judiciária necessita rever seu paradigma 
adjudicatório, incorporando não só os vigentes critérios técnicos, mas também, e 
sobretudo, padrões éticos e mecanismos de expansão cidadã. 
Não se pode, ainda, deixar de ressaltar a importância das Escolas de Magistratura, 
robustecidas pela emenda constitucional nº 45/2004, bem como das escolas e centros 
de estudos das demais funções essenciais à Justiça, que devem ser valorizadas e 
instadas a adaptar-se a uma nova realidade, complementando esse propósito de 
reforma do ensino superior jurídico e de reforma da cultura jurídica. 
Em suma, devem ser fomentadas e implementadas todas as iniciativas que aproximem 
as instituições de ensino jurídico de sua função social e que, por conseguinte, avancem 
na busca do aprimoramento da cultura e da educação jurídica, em bases sólidas e 
seguras para a construção de uma formação mais humanista, capaz de moldar um 
perfil de operador jurídico mais adequado ao exigido por uma nova sociedade e por um 
sistema de justiça cada vez mais próximo do jurisdicionado. 
 
VI. UM OLHAR COMPARATIVO 



573 

 

 
A experiência estrangeira constitui-se em um importante referencial para se pensar a 
realidade nacional e, na área do Direito, ela é comumente utilizada para a realização de 
comparações quantitativas. Diz-se, assim, que seria um absurdo haver 704 cursos de 
Direito no Brasil, enquanto, nos Estados Unidos, há apenas 189 escolas jurídicas; que 
nossa relação de cursos jurídicos por habitante é 6,5 vezes superior àquela observada 
nos Estados Unidos. Não são, ainda, incomuns as afirmações feitas para destacar o 
papel de controle exercido pela American Bar Association (ABA) e, por via de 
conseqüência, postular um papel de maior destaque para a OAB. Mas, não obstante 
essas afirmações fornecerem pistas e indicarem possíveis reflexões que não podem ser 
negligenciadas, elas não podem ser analisadas fora de seu contexto e merecem a 
elaboração de um olhar comparativo mais preciso. 
Nesse sentido, um olhar comparativo com os Estados Unidos não pode ignorar que o 
importante papel desempenhado pela ABA encontra-se, sem dúvida, profundamente 
relacionado com o reconhecimento outorgado pelo Departamento de Educação dos 
Estados Unidos, desde 1952, ao Conselho de sua Seção de Educação Jurídica e 
Admissão à Associação como sendo a agência de acreditação dos programas que 
conduzem à obtenção do primeiro grau profissional em Direito. No entanto, é preciso 
ressalvar que isso não ocorre em nível de graduação, já que os programas de Direito 
nos Estados Unidos outorgam o título de “Juris Doctor” e são realizados em nível de 
pós-graduação. Esses estudos devem ter uma carga horária mínima de 58.000 minutos 
(966 horas e 40 minutos), dos quais 45.000 (750 horas) correspondem a atividades de 
ensino em sala de aula. Por outro lado, eles devem ser integralizados em não menos 
de 24 meses e não mais do que 84 meses, ou seja, sete anos, observando-se que o 
ano acadêmico não pode ter menos de 130 dias letivos, nem, tampouco, menos de oito 
meses de duração. Porquanto os cursos jurídicos nacionais correspondem a estudos de 
graduação, cuja carga horária mínima corresponde a 3.700 horas distribuídas ao longo 
de uma duração mínima de cinco anos, com anos letivos de 200 dias, constata-se que 
as realidades brasileira e norte-americana apresentam enorme diversidade, não sendo 
facilmente comparáveis. 
Não obstante essas dificuldades, a análise comparativa pode ser enriquecida com os 
números norte-americanos, que evidenciam a abertura anual, nos últimos 14 anos, de 
mais uma escola de Direito, proporcionando um crescimento institucional de 8% no 
sistema, enquanto o número de matrículas ampliava-se em 11,8% (Tabela I). 
 
 
 
TABELA I 
 
ESCOLAS DE DIREITO NORTE-AMERICANAS 
 
Ano Escolas Matrículas 
1990 175  132.433 
1991 176  135.157 
1992 176  133.783 
1993  176  133.339 
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1994  177  134.784 
1995  178  135.595 
1996  179  134.949 
1997  178  131.801 
1998  181  131.833 
1999  182  132.276 
2000  183  132.464 
2001  184  135.091 
2002  186  140.628 
2003  187  145.088 
2004  189  148.169 
 
Vale também observar que, em 2002, as escolas norte-americanas receberam 48.433 
ingressos e apresentaram 38.605 concluintes. Por sua vez, o quadro docente, que não 
registra a presença de professores “horistas”, apresentava, em 2001, os seguintes 
números: 
 
TABELA II 
 
PROFESSORES NAS ESCOLAS DE DIREITO NORTE-AMERICANAS 
 
Categoria     Total 
Tempo integral    6.009 
Tempo parcial    5.803 
Coordenadores/administradores 3.788 
Bibliotecários    1.464 
__ 
Verifica-se, por conseguinte, que as circunstâncias em que é ministrado o ensino 
jurídico norte-americano apresentam importantes particularidades que não podem ser, 
sem um mínimo de cuidado e a prévia realização de uma adequada reflexão, 
comparadas com o quadro do ensino do direito no Brasil. Na verdade, a realidade 
norte-americana não é facilmente comparável nem com o quadro oriundo da 
graduação, nem com os contornos hoje conhecidos pela pós-graduação. 
É possível estender esse olhar comparativo e realizar uma leitura exploratória das 
transformações por que passa atualmente, no âmbito do ensino do direito, o Japão. 
Com efeito, ao longo de 2004, o sistema judicial japonês passou por uma ampla 
reforma e, como desdobramento das iniciativas nela contidas, optou-se por elaborar 
meios que tornassem possível o aumento do número de profissionais jurídicos no país, 
além da criação de uma nova geração de Escolas de Direito moldadas ao estilo norte-
americano. 
Assim, o estudo do direito, que era realizado sob uma perspectiva essencialmente 
acadêmica e no contexto dos estudos de graduação, estaria ganhando uma outra 
dimensão, já que o debate lá travado não consiste em discutir a quantidade de 
advogados existente no país, mas em como produzir mais advogados em um contexto 
marcado pela capacidade do direito em ordenar a sociedade e revitalizar instituições 
nacionais. O dilema consistia em como alterar um quadro em que a taxa de êxito no 
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exame de admissão na advocacia é quase sempre inferior a 3% ao ano e, em números 
absolutos, proporciona um ingresso de menos de mil advogados por ano no sistema, 
que ainda passavam por um programa de treinamento de dois anos, supervisionado 
pela Suprema Corte Japonesa. 
Embora não seja este o espaço para discutir se as transformações observadas no 
Japão decorrem de uma internacionalização das profissões jurídicas ou do impacto da 
globalização na educação, é inequívoco que o Japão realizou importantes escolhas e, 
entre elas, decidiu implementar um processo de formação jurídica com a criação de 
Escolas de Direito, com caráter de pós-graduação e duração de três anos, 
especificando que seriam admitidos 5.590 alunos em 2004, com o propósito de obter a 
aprovação no exame de admissão na advocacia de 1.500 candidatos em 2004 e 3.000 
candidatos em 2010. 
Constata-se, assim, que as duas realidades estrangeiras aqui mencionadas são 
bastante distintas, ainda que apresentem algumas semelhanças, em especial, o caráter 
de pós-graduação que se empresta à formação jurídica. Esse debate, aliás, não é 
estranho ao Brasil, como evidencia o discurso proferido, em abril de 2002, na abertura 
do VI Seminário de Ensino Jurídico pelo ex-presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Rubens Approbato Machado. Nele, é explicitada uma 
proposta de curso jurídico em dois ciclos, cuja primeira etapa seria de cinco anos e não 
habilitaria o 
bacharel ao exercício da profissão de advogado, nem tampouco de quaisquer outras 
carreiras jurídicas. Esse exercício profissional só seria possível após a conclusão do 
segundo ciclo, com duração seria de dois anos e conteúdo a ser definido sob 
supervisão das Escolas Judiciais. No VII Seminário de Ensino Jurídico, realizado em 
maio de 2003, o ex-Presidente Rubens Approbato Machado voltava a falar em um 
curso de dois ciclos, com leves modificações em relação à sua proposta precedente, já 
que o primeiro ciclo teria de três a quatro anos e formaria um bacharel em ciências 
jurídicas, habilitado a ingressar no segundo ciclo, com duração mínima de dois anos, 
para ali realizar sua formação profissional. É importante, entretanto, observar que a 
Carta de São Paulo, aprovada no mesmo Seminário, indicava que a proposta de divisão 
do curso em dois ciclos, embora constitua instigante iniciativa, mereceria, ainda, 
aprofundamento e detida meditação. Essa chamada à reflexão, no atual contexto da 
Reforma do Judiciário e com as novas dimensões que se postulam para a Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, se revela importante para 
um aprofundamento do debate sobre a pertinência de uma tal configuração do ensino 
do Direito. 
O olhar comparativo, inicialmente concentrado nas experiências norte americana e 
japonesa, respectivamente, por conta das inúmeras referências proporcionadas pelo 
primeiro sistema e da similar passagem por uma reforma judicial no âmbito do segundo, 
poderia ser ampliado para alcançar o cenário latino-americano, assim como o quadro 
existente em Portugal. Nesse último, o exercício profissional da advocacia depende de 
um processo prévio de formação inicial e complementar, de duração mínima de 24 
meses15, realizado em Centros Distritais de Estágio, sob supervisão da Ordem dos 
Advogados Portugueses, após a obtenção da licenciatura em Direito. Mais uma vez, 
verifica-se a existência de uma dupla formação, no contexto de uma realidade 
específica. 
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Na verdade, o que se faz necessário realizar é um amplo debate sobre o papel da 
educação jurídica. O que se deseja com a abertura de novos cursos jurídicos? Qual o 
papel que se postula para o futuro bacharel em Direito? Quais são as legítimas 
expectativas que a sociedade pode ter dos egressos do curso jurídico? Enfim, qual é o 
papel e o sentido dos cursos de Direito? Essa é, sem dúvida, uma questão preliminar 
que deve ser enfrentada na formulação da política pública para o ensino superior 
jurídico. O exame comparativo das realidades norte-americana e japonesa evidencia, 
como acima já salientado, a importância de se trazer outros atores para o debate: a 
OAB e o Ministério da Justiça. Mas eles não são os únicos, já que é ainda preciso 
integrar as Escolas Judiciais e o universo da pós-graduação. Enfim, é a partir de uma 
adequada resposta à totalidade da problemática que se poderá construir uma política 
específica de 
expansão, com objetivos setoriais expostos de forma clara e inequívoca. Sem essa 
reflexão, o papel da educação jurídica é assumido como um axioma decorrente do 
espectro ideológico em que ela se desenvolve e seu crescimento passa a ser objeto de 
críticas e elogios frágeis, que não resistem a uma análise cuidadosa.  
Embora os membros do Grupo de Trabalho estejam convencidos de que nem a 
percepção do ensino jurídico como manancial de formação de uma burocracia estatal 
qualificada nem, tampouco, a necessária associação entre ampliação da educação 
jurídica e aumento do acesso à justiça e à cidadania possam ser consideradas, 
respectivamente, plenamente superada ou efetivamente realizada, sua leitura do 
quadro que se desenha para os próximos anos no âmbito do ensino do Direito não 
passa pela rejeição ou inflexão de um único modelo educacional. Na verdade, sua 
leitura é moldada pela construção de um modelo de educação jurídica, que concebe as 
instituições de ensino como unidades de propagação de saber, sintonizadas com a 
complexidade do mundo e as necessidades colocadas por novos modelos cognitivos, 
respeitando as diversidades e construindo políticas afirmativas calcadas em valores 
republicanos. 
É preciso, entretanto, estender esse debate e sintonizar as diferentes iniciativas 
públicas e privadas às perspectivas aqui desenhadas para que o horizonte da reforma 
do ensino superior se abra a outras possibilidades analíticas. 
 
VII. MAIS EXPANSÃO? O DIÁLOGO COM O ENSINO SUPERIOR 
 
A década de 80 do século passado, com um crescimento no número de matrículas no 
ensino superior equivalente a 11,8%, é marcada por uma expansão quase vegetativa 
do sistema. Por sua vez, a década de 90 vai testemunhar uma verdadeira explosão, 
com o sistema alcançando um percentual de crescimento equivalente a 74,9%. Esse 
ritmo vertiginoso prossegue nos primeiros anos do século XXI, que, entre 2000 e 2003, 
vai registrar uma taxa de crescimento de 44,2%, conforme evidenciam os dados da 
Tabela III. 
 

TABELA III 

MATRÍCULAS DO ENSINO SUPERIOR 
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Ano       Matrículas 

Total   Públicas  Privadas 

1980 1.377.286    492.232  885.054 

1990 1.540.080   578.625  961.455 

2000 2.694.245   887.026   1.807.219 

2003 3.887.771  1.137.119    2.750.652 

 
Os números indicam ainda que a expansão deu-se, essencialmente, no mundo privado, 
uma vez que sua participação só fez ampliar, passando de 62,5% em 1990 para 70,8% 
em 2003. Há, ainda, uma outra importante modificação nos contornos do sistema, 
relativa à distribuição do alunado por turnos, que irá ocorrer entre 1991 e 2003. 
 
 
 
TABELA IV 
TURNOS DO ENSINO SUPERIOR 
 
Turno     1991       2003 
Privado noturno  650.688    1.863.209 
Público diurno  394.648      729.675 
Privado diurno  308.632      887.443 
Público noturno  211.088      407.444 
 
 
Com efeito, embora em ambos os momentos as maiores concentrações discentes 
estejam sempre no turno noturno do ensino privado, nesse interregno de tempo o turno 
diurno do ensino privado irá suplantar o seu correlato no ensino público para agrupar, 
conforme demonstra a Tabela IV, o segundo maior contingente de matrículas. Mas, 
mais impressionante que o crescimento do ensino privado é o pequeno impacto do 
turno noturno do ensino público, que, não obstante seu crescimento absoluto, tem sua 
participação percentual reduzida de 13,4% em 1991 para 10,4% em 2003. 
E como essa expansão afetou o ensino jurídico? Ela proporcionou uma ampla 
pulverização dos locais com possibilidade para realização da formação jurídica, com a 
criação de um universo de mais de 700 cursos (Tabela V). 
 
 
 
TABELA V 
CURSOS JURÍDICOS 
Ano       Região 
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Norte  Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 
1991  10  23  17  80  35  165 
1992  13  25  18  84  44  184 
1993  14  26  19  91  51 201 
1994  16  27  21  102  54  220 
1995  18  27  23  111  56  235 
1996  19  33  26  126  58  262 
1997  20  31  29  131  69  280 
1998  20  35  32  144  72  303 
1999  21  39  40  173  89  362 
2000  24  45  45  218  110  442 
2001  26  57  49  250  123  505 
2002  37  76  54  298  134  599 
2003 41  98  64  349  152  704 
 
Intensamente concentrados em duas regiões, com a Região Sudeste respondendo por 
quase a metade e a Região Sul por pouco mais de um quinto de sua totalidade, estes 
cursos continuam, entretanto, respondendo por aproximadamente o mesmo percentual 
de matrículas ao longo de todo o período indicado, já que, entre 1995 e 2003, as 
matrículas em Direito sofreram um crescimento percentual de apenas 0,8%. Em outras 
palavras, elas passaram de 12,2% para 13% do total de matrículas existentes no ensino 
superior. Os números brutos encontram-se na Tabela VI, que evidencia, na esteira do 
sistema, uma forte concentração no ensino privado, que responde por 88,1% do total 
das matrículas jurídicas. 
 
TABELA VI 
MATRÍCULAS EM DIREITO 
Ano  Matrículas  Total   Públicas  Privadas 
1995    215.177  44.643  170.534 
2003    508.424  60.000  448.424 
É ainda impressionante que, consoante os dados da Tabela VII, três em cada quatro 
alunos estudem em instituições de ensino superior que possuem autonomia e mais de 
quatro em cada cinco alunos dessas mesmas instituições pertencem ao universo 
privado. 
TABELA VII 
MATRÍCULAS EM DIREITO (2003) 

INSTITUIÇÕES COM AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

IES                                      Matrículas 

          Total   Públicas   Privadas 

Universidades    306.079   51.392   254.867 

Centros 

Universitários        82.695         1.217     81.478 

Total   388.774     52.609   336.345 
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Esses dados indicam que a expansão do ensino jurídico não ocorreu, necessária ou 
exclusivamente, por conta da abertura de novas instituições isoladas. E isso por uma 
simples razão: as instituições dotadas de autonomia, uma vez autorizada a abertura do 
curso jurídico, podem aumentar sua oferta de vagas à revelia do poder público. Essa é, 
aliás, uma circunstância que coloca em evidência a importância assumida pelo 
reconhecimento e suas posteriores renovações. O desenvolvimento adequado de um 
sistema de supervisão diligente e percuciente é fundamental para aferir a qualidade da 
expansão havida e aumentar as possibilidades de um eficaz controle das variáveis 
envolvidas no processo. 
Por outro lado, além da cautela necessariamente imposta pelos indicadores relativos às 
matrículas, os dados do Censo da Educação Superior de 2003 nos indicam que os 704 
cursos não se traduzem por igual número de instituições de ensino. Com efeito, 
diferentes turnos na mesma IES são considerados como cursos distintos, ainda que 
docentes, estruturas curriculares, carga horária e programas sejam absolutamente 
idênticos. Da mesma forma, diferentes localizações geográficas na mesma cidade, 
ainda que todos os componentes dos cursos sejam idênticos, são considerados como 
unidades distintas. Enfim, os 704 cursos encontram-se dispersos por 477 instituições, o 
que, mais uma vez, exige uma certa cautela quanto ao manuseio dos números. 
Mas, se há tanta oferta, impõe-se perguntar se há igual demanda! Para tanto, faz-se 
necessário examinar a relação candidato-vaga nos processos seletivos para o curso de 
Direito (Tabela VIII). 
 
TABELA VIII 
RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA EM VESTIBULARES E OUTROS PROCESSOS 
SELETIVOS EM DIREITO 
 
Ano  candidatos  vagas  Relação 
1995  484.136  55.706  8,69 
2003  629.257  197.988  3,17 
 
Constata-se, assim, que a relação candidato-vaga sofreu uma intensa redução, caindo 
em mais da metade nos últimos sete anos, o que significa que poderíamos estar nos 
aproximando do ingresso universal. E tudo isso sem se levar em conta a usual prática 
de alguns candidatos se submeterem a vários processos seletivos! Na verdade, 
conforme evidencia a Tabela IX, o exame da relação candidato-vaga nos diversos 
cursos jurídicos indica que um quinto teve uma relação igual ou inferior a um candidato 
por vaga, quase metade não chegou a ter dois candidatos por vaga e mais de três 
quintos não teve três candidatos por vaga. 
 
 
 
TABELA IX 
RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA  EM VESTIBULARES E OUTROS PROCESSOS 
SELETIVOS EM DIREITO 
Relação  Cursos 
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_1   142 
>1 e _2  182 
>2 e _3  107 
>3 e _4    63 
>4 e _5    37 
>5   173 
Total   704 
 
Uma análise desses mesmos dados desdobrada por Região e por Estado (Tabela X) 
indica que, na Região Norte, apenas quatro de seus 41 cursos tiveram demanda igual 
ou inferior a um. Na Região Nordeste, há nove entre 98 cursos com tal proporção de 
demanda, valendo observar que quatro deles se encontram no Piauí, cujo número total 
de cursos é inferior apenas à Bahia. Por sua vez, a Região Centro-Oeste apresenta 
seis entre 64 cursos com demanda igual ou inferior a um, sendo que cinco deles 
encontram-se em Mato Grosso. Entre 152 cursos existentes na Região Sul, há 16 com 
demanda igual ou inferior a um. Na Região Sudeste, verifica-se uma explosão 
quantitativa, já que quase a metade dos cursos existentes no país (49,5%) está ali 
instalada. Com efeito, nela se encontram 349 cursos jurídicos, dos quais 107 tiveram 
um ou menos candidatos por vaga! Insista-se: 30,6% dos cursos jurídicos da Região 
Sudeste mal conseguiram ter um candidato por vaga! E, em São Paulo, essa proporção 
consegue alcançar patamar ainda mais elevado, superior a um terço, já que 38,7% de 
seus cursos encontram-se nessa situação. Não seria precipitado observar que há uma 
verdadeira saturação, que sinaliza para a necessidade de uma ruptura nesse perverso 
processo de expansão geograficamente concentrada acompanhada da criação de 
mecanismos de favorecimento à expansão em áreas negligenciadas. 
 
 
 
TABELA X 
RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA INFERIOR OU IDÊNTICA A UM POR REGIÃO E 
ESTADO 
 
Região  Estado  Cursos Total 
Norte  AC   0     3 
  AP   0     3 
  AM   2   10 
  PA   1    9 
  RO   0    9 
  RR   0   2 
  TO   1      5  
Nordeste 
  AL   0       8 
  BA   1  21 
  CE   0   11 
  MA   2       9 
  PB   0       8 
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  PE   2   12 
  PI   4   17 
  RN   0       8 
  SE   0      4 
Centro-Oeste 
  DF   0   13 
  GO   0   17 
  MT   5   16 
  MS   1   18 
Sudeste 
   
  ES            7   23 
  MG          13   82 
  RJ           25   84 
  SP              62    160 
Sul 
  PR   6   55 
  RS   4   57 
  SC   6   40 
Brasil  Total           142       704 
 
Enfim, todos esses números ajudam a explicar porque o número de ingressos foi 
inferior ao número de vagas, já que ele ficou em 140.416. Em outras palavras, não 
foram preenchidas ou sobraram 57.572 vagas nos cursos jurídicos. 
E tudo isso sem levar em conta o índice de evasão! Verifica-se, assim, que a sintonia 
entre oferta e demanda não é feita sem problemas. Ou seja, não se pode pensar a 
política de expansão única e exclusivamente a partir de miraculosas taxas de 
crescimento, deixando que a regulação econômica efetue, em um momento posterior, 
os ajustes necessários de oferta. Na verdade, a política de expansão necessita ser 
pensada a partir de variáveis complexas, que vão desde a recuperação do sentido 
sócio-político da autonomia universitária às formas de financiamento estudantil, 
passando pela construção de identidades institucionais e pedagógicas. As estratégias 
de expansão devem ser pensadas e construídas de modo que a postulada noção de 
qualidade surja como uma característica intrínseca do sistema e não como um 
diferencial de mercado. 
Certamente, entre essas variáveis, faz-se ainda necessário incluir o provável impacto 
do crescimento da educação a distância, além da construção de um diálogo entre a 
graduação e a pós-graduação. Com efeito, a educação a distância, com suas atuais 
quase 50.000 matrículas em cursos de graduação, conheceu, em relação a 2000, um 
salto de mais de 2.000% em seu número de matrículas. Embora ela não esteja, ainda, 
sendo oferecida no âmbito do ensino jurídico, sua futura oferta não é, absolutamente, 
improvável. Pelo contrário! Em primeiro lugar, porque ela não seria uma novidade em 
sua grande área, as Ciências Sociais Aplicadas, que já conhece um curso a distância 
de Administração. Em segundo lugar, porque não são poucas as experiências coroadas 
de êxito de oferta de disciplinas, observado o limite de 20% do tempo previsto para 
integralização do currículo, na esteira da Portaria Ministerial nº 2.253, de 18 de outubro 
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de 2001, recentemente revogada pela Portaria Ministerial nº 4.059, de 10 de dezembro 
de 2004. Em terceiro e último lugar, porque a experiência com a oferta de 
Especialização em Direito a distância já alcança mais de uma dezena de cursos em 
todo o país. Nesse sentido, embora o tema não tenha sido objeto de uma efetiva 
apreciação do Grupo de Trabalho, que sobre ele não possui uma opinião formada e 
homogênea, faz-se importante assinalar que pensar a política de expansão sem 
especular sobre o possível futuro impacto da educação a distância no curso jurídico 
assemelha-se a desenhar um quadro incompleto para o futuro. 
Por outro lado, esse olhar não ficaria completo sem se interessar pelo cenário da pós-
graduação, conforme, aliás, está a exigir o próprio Plano Nacional de Pós-Graduação 
2005-2010. Nele é inicialmente diagnosticado que, no mesmo espaço de poucas 
décadas em que a pós-graduação foi capaz de expandir-se e consolidar-se, “a 
graduação foi exposta ao sabor das conjunturas, sem o suporte de uma política 
educacional mais sistemática e adequada”. Em seguida, ele observa que, “mesmo 
considerando-se que os problemas que afetam o desempenho no ensino superior de 
graduação sejam amplos e complexos, é fundamental que, preservando a 
especificidade de cada nível de ensino, haja uma maior integração da pós-graduação 
com a graduação, o que será altamente benéfico para ambos os níveis”. Embora o 
PNPG indique que a responsabilidade pela integração seja das instituições que os 
ministram, os membros do Grupo de Trabalho acreditam que ela não pode ser 
concebida a partir de iniciativas individuais, mas deve ser também pensada na própria 
formulação da política pública. 
Em seu texto, o PNPG indica que a expansão do sistema da pós-graduação deve ter 
quatro vertentes: “a capacitação do corpo docente para as  instituições de Ensino 
Superior, a qualificação dos professores da educação básica, a especialização de 
profissionais para o mercado de trabalho público e privado e a formação de técnicos e 
pesquisadores para empresas públicas e privadas”. Essa perspectiva coloca dois 
problemas para a área do Direito: como desenhar um sistema de pós-graduação 
vinculado à capacitação de novos docentes e como enfrentar a temática dos Mestrados 
Profissionais, cuja oferta é, no Plano, incentivada. E estes problemas devem ser 
enfrentados sem se perder de vista que as metas de crescimento para o qüinqüênio 
reservam para a grande área das Ciências Sociais Aplicadas, na qual se encontra o 
Direito, os menores índices de expansão! 
Não obstante as metas se revelarem comparativamente mais modestas, o que seria 
aparentemente contraditório com as tendências observadas na graduação, a pressão 
pela expansão tem sido intensa, como evidencia o documento de área relativo à 
avaliação trienal 2001-2003. Com efeito, nele é indicado que, entre dezembro de 2001 
e abril de 2003, ou seja, no período de 28 meses, foram examinados 69 pedidos de 
novos programas de pós-graduação, dos quais apenas 20% foram reconhecidos. Além 
disso, foram apresentados nove pedidos para abertura de cursos de doutorado, dos 
quais apenas quatro obtiveram o pertinente credenciamento. E, por ocasião da 
avaliação, 19 pedidos de cursos de mestrado e dois de doutorado ainda aguardavam 
exame! Constata-se, assim, que a pressão pela expansão é grande, ainda que, entre 
2001 e 2003, os números tenham passado de 38 para 48 programas de pós-graduação. 
Mas, como essa expansão ocorreu? 
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TABELA XI 
EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
Ano  Mestrado  Mestrado e Doutorado 
1981   12     4 
1987   17     5 
1992   18     4 
1995   17     4 
1996   18     4 
1997   20     5 
1998   23     9 
1999   27     9 
2000   37       11 
2001   38      11 
2002   38        11 
2003   33   15 
 
Os números expressos na Tabela XI, ao indicar que os 16 programas existentes em 
1981 dobraram em 1998, evidenciam que foram necessárias quase duas décadas para 
a área do Direito ultrapassar 30 programas e dobrar de tamanho. Posteriormente, meia 
década revelou-se suficiente para ela crescer 50% de seu tamanho, alcançando o 
número atual de 48 programas. E o que eles representam em termos de dimensão 
discente? É o que se examina na Tabela XII. 
 
TABELA XII 
CORPO DISCENTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
Ano Mestrado  Doutorado   Total 
2001  4.853   1.022    5.875 
2002  4.688   1.152    5.840 
2003  4.323   1.054    5.377 
 
Remeta-se ao olhar comparativo antes realizado e ver-se-á a necessidade de uma 
comparação mais cuidadosa e adequadamente contextualizada: 
enquanto, em relação à população discente norte-americana, nossa graduação possui 
quase 350% mais matrículas, a pós-graduação não alcança sequer 4% daqueles 
números. Enfatiza-se, assim, a necessidade de se pensar o sistema como um todo, 
encontrando respostas para os diferentes e múltiplos desafios que são colocados pela 
expansão. Por outro lado, embora, no último ano, haja uma redução de 8% da 
população discente da pós-graduação em Direito, sua irregular distribuição institucional 
e geográfica continua sendo um problema. Com efeito, um único programa de pós-
graduação, nos três anos examinados, é responsável, em 2001 e 2002, por pouco mais 
de 20% da população discente, com acréscimo de um ponto percentual em 2003. 
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Em face de todas essas circunstâncias, ainda que a última avaliação trienal da Capes 
indique que a área de Direito estaria passando por um processo 
de consolidação, no qual a redução de alunos e a ampliação de docentes, publicações 
e titulações estariam, supostamente, a indicar a ocorrência de uma expansão criteriosa, 
é preciso encontrar uma melhor concatenação entre as diferentes dimensões do ensino 
do Direito. 
Na verdade, é preciso pensar o ensino jurídico a partir de uma articulação com as 
políticas de Estado inseridas no contexto do Plano Nacional de Educação e do Plano 
Nacional de Pós-Graduação, além de estabelecer um necessário diálogo com a 
Reforma do Judiciário. E há ainda mais, já que é também necessário pensar o ensino 
jurídico a partir de uma política pública marcada pela continuidade da expansão, mas 
acompanhada de uma supervisão mais rigorosa e de uma permanente busca de 
qualidade, agora desdobrada em um duplo valor: de uma parte, uma contínua 
construção da inclusão social e, de outra parte, um processo avaliativo com ênfase na 
perspectiva institucional e no valor agregado. 
Porém, com que critérios? 
__ 
 
VIII. COM QUE CRITÉRIOS? 
 
Os trabalhos pautaram-se, conforme exigência formulada na Portaria de nomeação, 
pela necessidade de oferecer uma síntese orientadora para as seguintes dimensões:  
(a) contexto institucional e necessidade social;  
(b) organização didático-pedagógica e, em especial, o projeto pedagógico;  
(c) corpo docente;  
(d) instalações gerais (biblioteca, laboratórios e outros); e  
(e) resultados das avaliações oficiais.  
Assim, cada uma delas foi examinada, em seguida, de forma isolada. 
 
A. CONTEXTO INSTITUCIONAL E NECESSIDADE SOCIAL 
 
No contexto da precedente política pública de expansão do ensino superior, o critério 
de necessidade social, conforme indicado no Parecer CES/CNE nº 293/1998, 
desapareceu do quadro normativo. Com efeito, o referido Parecer, após rememorar que 
a idéia de necessidade social estava, no princípio, vinculada à demonstração de prova 
da pertinência do curso para a sua região de implantação, quer do ponto de vista de 
suas deficiências em profissionais de nível superior, quer do ponto de vista cultural, 
esclarece que “o conceito originou-se em preceitos de racionalidade da expansão do 
ensino superior, fundados na alcunhada engenharia educacional que nos anos setenta 
pretendia ordenar o crescimento de graduados segundo supostas necessidades da 
economia ou demandas sociais; ao longo dos anos, prestou-se a defesas tanto de 
padrões mínimos de qualidade do ensino quanto de interesses corporativos, 
relacionados a reservas de mercado para instituições e profissões”. Entretanto, 
prossegue o Parecer, como “a nova LDB está distante daquelas pretensões de 
supervisionar os sistemas de ensino mediante normas que se valem da mencionada 
engenharia educacional; (mas) ao contrário, sua letra estatui a flexibilização dos 
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controles sobre os elementos iniciais do processo educacional e determina maior vigor 
das ações do Estado sobre os resultados desse processo, especialmente mediante 
avaliação dos cursos e instituições de ensino”, ele não mais subsistiria como critério 
válido para a apreciação dos pedidos de autorização de novos cursos. 
Não obstante o conteúdo do Parecer CES/CNE nº 293/1998, o critério não 
desapareceu, por completo, pois ele permaneceu presente nas análises efetuadas pela 
Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Os parâmetros utilizados pela CEJU/OAB encontram-se inscritos no artigo 1º de sua 
Instrução Normativa nº 1/1997, que remetem a aspectos relacionados com: (1) 
questões demográficas, (2) possibilidades de inserção no mercado profissional e (3) 
acesso a obras jurídicas. 
O primeiro aspecto postula o estabelecimento de uma correlação “adequada” entre 
oferta e demanda a partir de três distintas variáveis: população bruta do Município, 
população discente do ensino médio (que indicaria a demanda bruta) e os cursos 
superiores com suas respectivas vagas (que indicariam a oferta bruta), além de adotar 
uma linha de corte em 100.000 habitantes para se possa considerar a eventual 
existência de necessidade social. Não obstante um certo imobilismo inicial imposto pelo 
Exame de Ordem, essa análise poderia ser aperfeiçoada para incorporar o impacto da 
mobilidade social e evitar-se que eventuais demandas só possam ser atendidas em 
espaços densamente povoados. 
O segundo aspecto, que diz respeito às possibilidades de inserção profissional, é 
apreciado a partir de dados relativos à composição dos órgãos da administração da 
justiça e segurança instalados no Município, ao número de advogados inscritos no 
Município e aos espaços existentes para absorção de estágios, o que poderia ser 
ampliado para incluir dimensões não forenses da formação pretendida. 
De qualquer sorte, independentemente da melhoria que se poderia aportar aos critérios 
adotados, esses parâmetros objetivos ainda são utilizados para formar uma cultura 
analítica dotada de “um grau razoável de intersubjetivação desejável para permitir a 
contextualização singularizada de projetos didático-pedagógicos”. Em outras palavras, 
eles são utilizados para permitir, a partir de elementos objetivos, a construção de uma 
leitura mais subjetiva, na qual se podem exercitar as singulares possibilidades de uma 
alternativa elaboração pedagógica. Eles permitiriam, assim, explicitar uma dimensão 
oculta nas propostas apresentadas, que se traduz pela verossimilhança entre os 
projetos apresentados e as condições objetivas para a sua posterior implementação. 
O conceito de necessidade social não se confundiria, portanto, com demanda reprimida 
ou questões mercadológicas, conforme ele fora anteriormente construído. Ele se 
constituiria, consoante a experiência desenvolvida pela OAB nesses últimos anos, em 
um elemento de qualificação processual, cuja existência deve ser evidenciada no 
momento de mais intensa interlocução com a Comissão de Ensino Jurídico (CEJU) da 
OAB, ou seja, por ocasião da defesa da proposta e de sua apreciação pela CEJU/OAB. 
Em outras palavras, recuperando sua trajetória, constata-se que “o conceito de 
necessidade social permeou até a década dos 90 o exame administrativo para 
autorização de novos cursos. Era esta percebida como pretenso equilíbrio entre vagas 
disponíveis e estudantes concluintes do ensino médio na mesma região. A crise de 
qualidade do ensino subverteu o conceito, que hoje, grosso modo pode ser percebida, a 
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necessidade social, como demanda que envolve simultaneamente uma interface 
qualitativa e quantitativa, sendo a primeira inafastável”. 
Não se trata, portanto, de ressuscitar a prévia interpretação do conceito, nem, 
tampouco, de pura e simplesmente, ampliar o grau de subjetividade na apreciação das 
propostas. Assim, nessa perspectiva e considerando, ainda, que a idéia de necessidade 
social deve ser reelaborada em estreita observância aos objetivos e finalidades da 
educação tal como definidos em seu marco regulatório, impõe-se reconhecer que ela 
possui uma dupla dimensão consistente em: 
por um lado, a expressão da qualidade que se deseja implementar no ensino jurídico 
e, de forma mais ampla, em todo o ensino superior; e 
por outro lado, o elemento aglutinador dos diversos conceitos que norteiam a 
pretendida reforma do ensino superior. 
É, sem dúvida, por essa dupla via que o conceito de necessidade social, inscrito nas 
recentes Portarias Ministeriais nº 1.264, de 13.05.2004, e nº 2.477, de 18.08.2004, deve 
ser interpretado. 
Explicitando o conteúdo das referidas Portarias, ter-se-ia que a ausência de 
necessidade social como critério terminativo (Portaria MEC nº 2.477, de 18.08.2004) 
deve ser interpretada como uma efetiva inadequação das propostas apresentadas aos 
critérios de qualidade definidos na legislação pertinente. 
Por sua vez, a necessidade social que concede prioridade na tramitação dos pedidos 
protocolados depende da construção de efetivos mecanismos que permitam verificar 
sua inequívoca existência e apreciar sua qualidade614. 
Para tanto, há uma pista no Parecer CES/CNE nº 322/2004, quando ele constata a 
existência de um círculo vicioso: “se, por um lado, a ausência de IES no município (com 
menos de 10.000 habitantes) geralmente está associada ao baixo desenvolvimento 
econômico da região, por outro, é um forte elemento inibidor do aumento da 
escolaridade local, o que reforça a pequena propensão ao desenvolvimento dessas 
regiões. Nesse sentido, é possível defender-se o ponto de vista de que há uma 
necessidade social quanto à abertura de vagas em municípios desse porte”. 
Mas, ele prossegue explicitando que, “todavia, permanece a questão crucial quanto à 
factibilidade de tal iniciativa. Em outros termos, como é possível a abertura de cursos de 
graduação se não houver garantias de sustentabilidade das instituições – 
especialmente se privadas –, do corpo docente – professores que se interessem em dar 
aulas – e do corpo discente – alunos que tenham condições de concluir seus cursos”. 
Ora, é dentro desse contexto que se poderia instituir a possibilidade de se dar 
prioridade à tramitação de alguns pedidos de autorização, com a implementação de 
uma política induzida de expansão, mediante a utilização de chamadas com 

                                                 

614 -  Cf .  FELIX, Loussia Penha Musse. “Da reinvenção do ensino jurídico: 
considerações sobre a primeira década” .  In:  OAB Recomenda – Um retrato dos 
cursos jurídicos .  Brasí l ia:  Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bras i l ,  
2001,  p. 23-59. 
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procedimentos diferenciados e facilitados para o alcance das metas previamente 
estabelecidas. 
Ter-se-ia, então, uma dupla possibilidade de tramitação para os processos de 
autorização, ambas condicionadas pelo critério da necessidade social, nos exatos 
moldes em que ela foi acima conceituada: 
___ na primeira possibilidade, institucionalizar-se-ia um procedimento ordinário, nos 
padrões em que ele vem atualmente ocorrendo; e 
___ na segunda possibilidade, implementar-se-ia um procedimento sumário, fruto de 
uma política induzida, para implementação em áreas geográficas (e até mesmo) cursos 
previamente identificados, mediante a publicação de editais de chamada, com critérios 
diferenciados. 
Esses editais poderiam introduzir mecanismos indutores de fixação docente e 
financiamento discente, com ambos assumindo, certamente, um importante papel de 
viabilidade e atração para as eventuais propostas oriundas do mundo privado. 
Nem se argumente que o edital seria uma figura administrativa inapropriada para os fins 
aqui especificados, já que ele nada mais é do que uma oferta de contrato, por meio do 
qual a Administração fixa os parâmetros com que sua execução ocorrerá. É preciso, 
ainda, insistir que ambos os procedimentos - sumário e ordinário – deveriam conhecer, 
em alguma etapa do processo, um momento de interlocução mediante a 
institucionalização de uma sessão pública para exposição por parte do proponente dos 
indicadores de necessidade social. 
Por fim, vale observar que esse exercício não seria totalmente estranho ao sistema, 
pois, em conformidade com o disposto no artigo 3º, parágrafo único, da Portaria nº 
4.361, de 29 de dezembro de 2004, “os processos de credenciamento de instituições, 
autorização de cursos superiores e aumento de vagas, também deverão conter 
proposta específica com análise crítica e propositiva que atenda aos critérios de 
necessidade e responsabilidade social das instituições de educação superior, redução 
de desigualdades sociais e regionais, e ações afirmativas na promoção de igualdade de 
condições com vistas à inclusão social”. 
 
B. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA (E, EM ESPECIAL, O PROJETO 
PEDAGÓGICO) 
 
É inequívoco que o curso de Direito, conforme expresso no artigo 2º da Resolução 
CES/CNE nº 9/2004, deve observar as diretrizes curriculares, explicitando o perfil 
pretendido, as competências e habilidades que deverão ser alcançadas, os conteúdos 
curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o 
sistema de avaliação, o trabalho de curso, o regime acadêmico de oferta, a carga 
horária e a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que emprestem 
consistência ao seu projeto pedagógico. 
Por sua vez, os projetos pedagógicos devem ser fruto de uma reflexão e de um esforço 
coletivos no âmbito da instituição, expressando, além das condições objetivas de oferta 
e a vocação do curso, sua concepção e seus objetivos gerais, contextualizados em 
relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social. 
 
 



588 

 

 
 
ESTRUTURA CURRICULAR 
 
Os cursos jurídicos poderão definir, com autonomia, em seus projetos pedagógicos, o 
conteúdo curricular de modo a atender a três eixos interligados de formação: 
fundamental, profissional e prática. 
O eixo fundamental tem por objetivo integrar o estudante no campo do Direito, sob a 
perspectiva de seu objeto, apontando ainda para as relações do Direito com outras 
áreas do saber, pertinentes à compreensão de seu método e finalidades. Assim, além 
de explorar diferentes áreas do saber e suas conexões com o campo jurídico, ele deve 
apresentar a oferta de conteúdos relacionados com a Propedêutica Jurídica, de forma a 
permitir, de uma banda, uma melhor delimitação do próprio objeto de estudos e, de 
outra banda, uma mais adequada percepção das diferentes conexões estabelecidas 
com as outras áreas. Em suma, ele deve apresentar, ao menos, os conteúdos abaixo 
destacados, podendo ainda incorporar outras que julgar pertinentes ao seu projeto 
pedagógico. 
 
EIXO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL 
 
Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 
Sociologia. 
Os conteúdos mínimos do eixo de formação profissional, ao prepararem o estudante 
para aprender sempre mais, deverão, para além do enfoque dogmático, preocupar-se 
em estimular o discente a conhecer e aplicar o Direito, com rigorosidade metódica e 
adequada interlocução com os conteúdos de formação fundamental. Nesse sentido, o 
eixo de formação profissional deve apresentar, ao menos, os conteúdos que se 
encontram abaixo listados, enfatizando-se que não se trata de uma enumeração 
exaustiva, com outras podendo ser incorporadas em função da proposta pedagógica do 
curso e das demandas regionais que lhe são apresentadas. Não obstante a ausência 
de sua obrigatoriedade, uma importante contribuição para aproximar o instrumental 
normativo à prática efetiva de promoção da cidadania poderia ser encontrada na oferta 
de conteúdos relacionados com os Direitos Humanos, o que, sem dúvida, contribuiria 
para sintonizar a formação discente com as demandas sociais. 
 
EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito 
Internacional, Direito Penal, Direito Processual, Direito do Trabalho e Direito Tributário. 
Os eixos de formação fundamental e profissional não podem ser, contudo, pensados de 
forma desarticulada e estanque, como se fossem compostos por conteúdos 
epistemologicamente compartimentalizados. É preciso elaborar tensões curriculares, 
que favoreçam a instituição de uma espécie de diálogo ecumênico entre os diferentes 
conteúdos, ou seja, que permitam construir uma percepção do fenômeno jurídico como 
um evento interdisciplinar. Nessa perspectiva, impõe-se rejeitar a falta de imaginação 
de nossos cursos, que transformaram os conteúdos fundamentais, quase que 
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automaticamente, em disciplinas introdutórias, confinadas em seus primeiros anos e 
sem qualquer diálogo com os conteúdos profissionais. Insista-se, assim, que os 
conteúdos, referidos nos eixos de formação fundamental e profissional, podem ser 
desdobrados ou agrupados em uma ou mais disciplinas, na forma como dispuserem os 
currículos plenos dos cursos. A oferta dos demais conteúdos, em disciplinas 
obrigatórias ou optativas, deve ocupar uma parcela significativa do remanescente da 
carga horária total do curso, assegurando-se plena liberdade para cada instituição de 
ensino, tanto na composição de seu elenco quanto na escolha do regime acadêmico 
adotado. 
 
EIXO DE FORMAÇÃO PRÁTICA 
 
Integração entre teoria e prática das atividades didáticas e desenvolvimento das 
atividades do estágio de prática jurídica. 
Por fim, o eixo de formação prática deve almejar a integração entre a prática e os 
conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, além da implementação, no âmbito 
da iniciação profissional, das atividades relacionadas ao estágio de prática jurídica, às 
quais poderiam ser acrescidas experiências relacionadas com a administração forense 
e a operacionalização dos escritórios advocatícios. Vale também observar que, sem 
prejuízo dos conteúdos presentes nos eixos de formação fundamental, profissional e 
prática, os cursos jurídicos podem ainda oferecer formações diferenciadas mediante a 
constituição de eixos de formação concentrada, em consonância com as suas vocações 
próprias, sem que as mesmas confundam-se com habilitações profissionais específicas. 
 
ESTÁGIO CURRICULAR 
 
O estágio supervisionado é componente curricular obrigatório e não se confunde com o 
estágio profissional. Em outras palavras, ainda que nem todos os alunos possam 
realizar estágio profissional, todos eles são obrigados a cumprir o estágio curricular. Ele 
deve ser realizado na própria instituição, mais especificamente em seu Núcleo de 
Prática Jurídica, admitindo-se sua realização parcial por meio de convênios. Essas 
atividades conveniadas não deverão ultrapassar 50% do tempo exigido para conclusão 
do estágio e serão realizadas sob supervisão da IES, com elaboração de relatórios. 
A finalidade do estágio curricular é proporcionar ao aluno formação prática, com 
desenvolvimento das habilidades necessárias à atuação profissional. 
A concepção e organização das atividades práticas devem se adequar, de uma banda, 
ao perfil profissional concebido no projeto pedagógico e, de outra banda, aos conteúdos 
dos eixos de formação fundamental e profissional, trazendo ao discente uma 
perspectiva integrada da formação teórica e prática. 
As atividades do estágio, simuladas e reais, devem ser exclusivamente práticas, sem 
utilização de aulas expositivas, compreendendo, entre outras, redação de atos jurídicos 
e profissionais, peças e rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e 
sessões, visitas relatadas a órgãos judiciários, análise de autos findos, prestação de 
serviços jurídicos, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação, 
resolução de questões de deontologia e legislação profissional. 
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O estágio realizado em consonância com o artigo 145 da Lei Complementar nº 80 
(Defensoria Pública), de 12 de janeiro de 1994, pode ser aproveitado para fins de 
estágio curricular independentemente da existência de convênio com a IES, 
respeitando-se o limite de 50% da carga horária exigida pelo curso. 
O eventual credenciamento da instituição de ensino para fins de oferta do estágio 
profissional de advocacia, conforme previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei nº  8.906, de 04 
de julho de 1994, não pode inviabilizar a realização do estágio curricular obrigatório por 
todos os seus alunos, sendo certo que o estudo do Estatuto da Advocacia e do Código 
de Ética e Disciplina e a oferta de atividades típicas de advogado devem ser oferecidos 
como formação complementar. 
Por fim, na medida em que todos os alunos são obrigados a cumprir o estágio curricular 
no Núcleo de Prática Jurídica, é preciso que o processo de orientação, que tornaria 
possível a reprogramação e reorientação das atividades em função dos resultados 
teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, seja efetivo e, para tanto, um 
patamar de excelência pode ser assumido com a oferta de uma hora semanal de 
orientação por aluno, assim como um patamar de suficiência pode ser obtido com a 
dedicação de trinta minutos semanais por discente. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento às 
demais atividades do currículo pleno, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e 
particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento 
jurídico propiciado pelo curso, as atividades complementares devem observar, em 
conjunto com o estágio curricular, o limite máximo de 20% da carga horária total do 
curso. 
Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, elas devem ser livremente escolhidas 
pelo aluno, observando o rol de possibilidades admitidas pela instituição. Em 
enunciação exemplificativa, elas podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, 
iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, 
congressos, conferências, cursos livres, além de disciplinas oferecidas por outras 
unidades de ensino e não previstas no currículo pleno do curso jurídico. É preciso, 
ainda, explicitar que elas não se confundem com as disciplinas do curso e não devem 
ser assim administradas e, para se assegurar sua diversidade, não se deve permitir o 
cômputo de mais de 50% da carga horária exigida em uma única modalidade. 
 
TRABALHO DE CURSO 
 
Possivelmente a grande novidade introduzida pela Portaria MEC nº 1.886/1994, a 
monografia, com a edição da Resolução CES/CNE nº 9/2004, passou a ser, tão 
somente, uma das muitas possibilidades para o trabalho de curso já que seu conteúdo 
deve ser fixado pelas Instituições de Educação Superior em função de seus projetos 
pedagógicos, observando-se que se trata de componente curricular obrigatório a ser 
desenvolvido individualmente pelo discente. 
Embora os critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes 
técnicas relacionadas com a sua elaboração devam ser fixadas pelas IES 
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autonomamente, impõe-se reconhecer que o trabalho de curso, qualquer que seja sua 
modalidade, deve consistir na realização, preferencialmente em algum momento mais 
próximo do final do curso, de um exercício pedagógico concentrado por meio do qual o 
discente é instado a exibir as habilidades e competências obtidas ao longo de sua 
formação. Em outras palavras, um adequado trabalho de curso deve evidenciar uma 
capacidade de reflexão autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação 
continuada, deve abrir pistas possíveis e futuras de investigação. 
Ele deve ser fruto de um processo de orientação e se integrar a algum procedimento de 
validação, que lhe assegure a necessária publicidade para uma efetiva divulgação dos 
resultados obtidos. Nesse sentido, sempre com a preocupação de valorizar a 
construção de verdadeiros regimes de trabalho docentes, faz-se importante fixar 
padrões de qualidade cujo patamar dar-se-ia pela oferta de uma hora de dedicação 
semanal para cada orientando, observando-se, para fins de suficiência e excelência, 
respectivamente, os limites de 25% e 20% da carga horária de cada docente. Assim, de 
forma exemplificativa, tem-se que um professor de tempo integral (40 horas) não 
poderia orientar, simultaneamente, em caso de suficiência, mais de dez e, na hipótese 
de excelência, mais de oito alunos. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO DISCENTE 
 
Consoante as diretrizes curriculares, os planos de ensino devem ser fornecidos aos 
alunos antes do início de cada período letivo e conter, além dos conteúdos e das 
atividades previstas, a metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios 
de avaliação discente e a bibliografia básica. Mais do que explicitar seus objetivos e 
métodos, trata-se de desencorajar uma relação construída sobre os ditames da 
autoridade e imprimir transparência ao processo de avaliação discente. 
 
PROPORCIONALIDADES PROFESSOR-ALUNO 
 
Há vários parâmetros possíveis para o estabelecimento de uma relação proporcional 
ideal entre professores e alunos. Ela pode ser concebida, por exemplo, entre duas 
totalidades, ou seja, entre os conjuntos de alunos e professores. Uma outra 
possibilidade consiste em verificá-la a partir do número de alunos por disciplina, o que 
permitiria estabelecer uma dimensão ideal para o tamanho das turmas. 
Quanto a essa última, tanto a regulamentação construída pela OAB quanto os primeiros 
instrumentos de avaliação até aqui utilizados sempre se serviram do limite de 40 alunos 
para estabelecer o padrão de excelência. Esse aspecto deixou, entretanto, de ser 
aferido na Avaliação das Condições de Ensino, conduzida pelo INEP. Essa supressão 
traz um duplo questionamento: seria esse um aspecto relevante para a qualidade do 
curso jurídico? E, em caso afirmativo, qual seria o seu patamar quantitativo? 
Para os membros do Grupo de Trabalho, não há qualquer dúvida quanto à pertinência 
desse aspecto, uma vez que o número de alunos em sala de aula é extremamente 
importante para a definição das estratégias pedagógicas a serem utilizadas. Mas, 
haveria, então, um número ideal? Embora os diferentes instrumentos façam referência 
a turmas de 40, 50, 60 ou 80 alunos, não há como se estabelecer um número ideal sem 
antes se refletir sobre os objetivos estipulados para o curso. Na verdade, para que 



592 

 

qualquer número não seja assumido como um parâmetro arbitrário, é preciso que ele 
reflita uma relação adequada entre o número de alunos, as estratégias pedagógicas 
adotadas, a tecnologia existente e a concepção arquitetônica disponibilizada. Assim, 
não 
obstante a assunção do limite de 50 alunos como um referencial de origem, é essa 
relação que deve estar adequadamente demonstrada no projeto pedagógico e deve ser 
objeto de permanente aferição, pois é ela que potencializa (ou elimina) as 
possibilidades de êxito do curso. 
Veja-se, agora, a primeira das relações, ou seja, aquela estabelecida entre duas 
totalidades: alunos e professores. Nos primeiros instrumentos de avaliação, essa 
relação era aferida a partir do parâmetro docente em tempo integral, que era obtido 
pela divisão da carga horária total semanal do corpo docente do curso por 40. Com 
essa operação matemática, obtinha-se a dimensão ideal do corpo docente caso todos 
os seus membros tivessem regime de trabalho em tempo integral, calculando-se a 
relação ideal a partir desse número fictício. Na Avaliação das Condições de Ensino, 
esse parâmetro sofreu alteração para ser aferido com base na pura e simples divisão 
das duas totalidades. 
Na medida em que um dos principais eixos aqui trabalhados para a construção da 
qualidade no ensino jurídico reside na constituição de um núcleo docente caracterizado 
por uma maior dedicação ao curso, é preciso recuperar o antigo parâmetro docente 
para se ter um resultado que espelhe uma relação mais ampla do que aquela 
construída exclusivamente em atividades de ensino, ou seja, que inclua o tempo 
externo à sala de aula. Fixada a utilização do parâmetro docente em tempo integral 
para fins de aferição da relação aqui trabalhada, volta-se à mesma indagação: há um 
número ideal? A resposta deve ser mais uma vez elaborada em torno do referencial 
anterior: qualquer número que venha a ser adotado deve refletir uma relação adequada 
entre a totalidade de alunos, as estratégias pedagógicas adotadas, a tecnologia 
existente e a concepção arquitetônica disponibilizada, tudo em diálogo com o projeto 
pedagógico. Enfim, não há uma resposta quantitativa imediata e precisa, sem antes se 
examinar o projeto pedagógico, os objetivos do curso e os meios específicos que ele 
possui para viabilizar sua implementação. 
 
C. CORPO DOCENTE 
 
O crescimento havido no ensino superior entre 1991 e 2003 proporcionou uma 
ampliação de 90% de seu quadro docente, com uma mudança substancial: 
se, no início da década de 1990, a maioria dos professores (54,1%) encontrava-se no 
ensino público, em 2003, constata uma inversão dessa distribuição, com 65% estando 
vinculado ao ensino privado (Tabela XIII). 
 
TABELA XIII 
DOCENTES EM EXERCÍCIO NO ENSINO SUPERIOR 
IES   1991   2003 
Público  72.123  88.795 
Privado  61.012         165.358 
Total            133.135      254.153 
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Mas, qual seria a sua distribuição entre os diferentes cursos superiores? 
Porquanto essa informação não é disponibilizada no Censo da Educação Superior, 
recorreu-se à base de dados oriunda da Portaria nº 1.265, de 13.05.2004, cujo artigo 2º 
instituía um cadastro docente para os cursos de Direito vinculados ao sistema federal 
de ensino. Embora, por conta dessa delimitação, que acarreta a ausência dos números 
relativos aos sistemas estaduais, os dados não produzam um retrato extremamente fiel 
da realidade encontrada, eles nos forneceriam algumas pistas de trabalho que 
mereceriam um olhar mais atento. 
Entretanto, nem todas as IES do sistema federal forneceram as informações solicitadas, 
conforme indica a Tabela XIV. 
 
TABELA XIV 
CADASTRO DE DOCENTES DE DIREITO 
INSTITUIÇÕES RESPONDENTES 
IES  Responderam Nãoresponderam  Total 
Públicas   13   22     35 
Privadas     348   60   408 
Total          361   82   443 
 
Faz-se, inicialmente, importante indicar que nem todas as 477 instituições que possuem 
cursos jurídicos estavam obrigadas a preencher o referido Cadastro. 
Apenas as 443 instituições do sistema federal possuíam essa obrigação e, embora o 
índice total de respostas tenha sido superior a 80% e seja bastante representativo do 
universo que se deseja explorar, a discrepância observada entre as IES respondentes 
por natureza administrativa invalida todo e qualquer dado relativo ao serviço público. 
Com efeito, com apenas 37% de respostas, os dados relativos ao setor público 
encontram-se totalmente distorcidos, já que nenhum dos cursos da Região Norte e 
apenas alguns poucos da Região Sul preencheram o Cadastro. Assim sendo, 
porquanto o índice de resposta do mundo privado foi de 85,2% das instituições 
particulares e de 78,5% da totalidade de instituições oferecendo cursos jurídicos, a 
análise aqui desenvolvida é construída a partir, tão somente, dos dados relativos ao 
ensino privado de direito. Coletados, com grande representatividade, entre maio e julho 
de 2004, os dados apontam para a existência de 16.377 funções docentes nos cursos 
jurídicos privados do país, cuja distribuição regional encontra-se indicada na Tabela XV. 
 
 
 
 
 
TABELA XV 
DOCENTES DE DIREITO NO ENSINO PRIVADO 
Região Docentes 
N      564 
NE   1.847 
SE   9.065 
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S   3.532 
CO   1.465 
Total            16.377 
 
 
Concentrados, de forma intensa, na Região Sudeste, que é responsável pela 55,3% 
das funções docentes existentes, os professores de Direito apresentam a seguinte 
titulação  
 
 
(Tabela XVI): 
 
TABELA XVI 
TITULAÇÃO DOS DOCENTES DE DIREITO 
EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
Região      G     E  M  D  Total 
N              40  315 191   18        564 
NE          378  670  675    124  1.847 
SE     2.076     2.491 .556     942  9.065 
S          572        1.064    1.444   356      3.436 
CO         340         619     435    71      1.465 
Total      3.406    5.159    6.301  1.511   16.377 
Constata-se, de plano, que 47,7% dos docentes possuem pós-graduação “stricto 
sensu”. Com mais de 60% dos doutores na Região Sudeste, tem-se uma forte distorção 
regional da relação entre mestres e doutores, conforme evidencia a Tabela XVII. Com 
efeito, embora os cursos, aparentemente, consigam cumprir o patamar de exigência 
inserido na LDB para a titulação esperada nas Universidades, ela se faz 
essencialmente a partir da presença de mestres nas regiões mais distantes. 
TABELA XVII 
RELAÇÃO ENTRE MESTRES E DOUTORES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
Região Total 
N  10,61 
NE    5,44 
SE    3,77 
S    4,05 
CO    6,12 
Total    4,17 
 
E como tudo isso se reflete no regime de trabalho? É o que nos mostra a Tabela XVIII. 
Nela, verifica-se que quase 8% das funções docentes não tiveram seu regime de 
trabalho informado! Excluindo-se esse percentual, constata-se que 61,3% das funções 
docentes informadas são ocupadas por profissionais contratados sob regime de 
trabalho “horista”. As funções docentes remanescentes dividem-se de forma quase 
igual entre professores de tempo integral e parcial. 
TABELA XVIII 
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REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DE DIREITO EM INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS 
Região Horista Integral Parcial  Não informado 
NE   1.041   259     370          177 
N             259             112     130            63 
SE        5.112          1.589   1.561         803 
S          2.083              697     603            53 
CO          780              251      272          162 
Total    9.275            2.908  2.936        1.258 
 
Esses números indicam que um perfil tipo do professor de direito no mundo privado é 
alguém que possui titulação, mas nutre um vínculo extremamente precário com a 
instituição de ensino. E tudo isso sem fazer um cruzamento de dados a partir da 
eventual reincidência de registros de CPF, o que, presume-se, irá apontar para um 
docente ainda mais flexível, fragilmente engajado na IES e polivalente o suficiente para 
ocupar todos os espaços acadêmicos disponíveis. Na verdade, esses números 
expressam a necessidade de se construir parâmetros que fortaleçam a carreira 
docente, com sólidos critérios de inserção, fixação e estabilidade docente. Em outras 
palavras, um curso jurídico não pode 
ser construído com professores com precárias inserções acadêmica e institucional, 
ambas limitadas, essencialmente, às atividades de ensino, ainda que efetuadas com 
qualidade. É preciso mais do que isso; é preciso constituir um corpo docente cujas 
diferentes partes trabalhem conjuntamente para a construção de uma identidade 
docente institucional. E há três princípios que devem nortear a elaboração dessa 
identidade: 
(1) valorização da atividade do magistério,  
(2) fixação e estabilidade docente e  
(3) integração com a IES,  
a partir de uma efetiva incorporação dos projetos pedagógicos do curso e da 
institucional nas atividades pedagógicas. É a partir deste balizamento que são, a seguir, 
apresentadas algumas dimensões específicas e os padrões de qualidade que elas 
devem apresentar. 
 
NÚCLEO DOCENTE DO CURSO 
 
Os cursos devem apresentar um núcleo docente marcado por uma unidade e uma 
perenidade que emprestam ao projeto pedagógico a desejada e pretendida 
verossimilhança para sua efetiva implementação. Composto por um terço da totalidade 
do corpo docente, seus componentes se caracterizam pelo(a): 
concessão de uma dedicação preferencial ao curso; 
porte de título de pós-graduação “stricto sensu”; 
contratação em regime de trabalho diferenciado do modelo “horista”; e 
estabilidade ou perenidade, que lhes permite construir uma história institucional. 
Como as características relativas à titulação e ao regime de trabalho são a seguir 
exploradas, faz-se necessária uma palavra, ainda que breve, sobre a dedicação 
preferencial ao curso e a noção de estabilidade docente. 
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A noção de dedicação preferencial é aqui construída para enfrentar o dilema que 
aprisiona todo o debate em torno da “melhor” qualificação para os docentes do curso 
jurídico. Nem a dedicação exclusiva, nem o acúmulo de experiência prática asseguram, 
de forma automática, a obtenção da postulada qualidade. Na verdade, os critérios de 
legitimidade docente não podem decorrer, exclusivamente, de uma outra inserção 
profissional, assim como não se cristalizam pela eventual dedicação formal e pouco 
eficaz. Em outras palavras, um curso jurídico não se constrói como um simples 
prolongamento das atividades forenses, com as funções docentes sendo ocupadas 
quase que exclusivamente por tradicionais operadores jurídicos cuja importância, 
entretanto, não pode ser desprezada. Ele não se constrói, tampouco, com professores 
de ampla dedicação formal, exclusivamente feita no âmbito das atividades de ensino e 
sem uma maior integração com as demais dimensões do curso. Enfim, não se trata de 
exigir exclusividade ou excluir docentes que possuam outras formas de inserção 
profissional, mas, sim, de exigir que aqueles que compõem o corpo docente do curso 
possuam uma dedicação preferencial cujo resultado seja a construção de uma carreira 
assentada em valores acadêmicos, ou seja, titulação e produção científica. 
As referências à estabilidade docente não significam que se esteja aqui a postular a 
criação para os professores de uma garantia de emprego, cuja existência decorre da 
legislação trabalhista ou de normas coletivas. Na verdade, o que se postula é o 
estabelecimento de uma relação duradoura e perene entre docentes e instituição, sem 
as altas taxas de rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação 
docente, de uma identidade institucional. 
 
TITULAÇÃO 
 
Em conformidade com os parâmetros estabelecidos no anteprojeto da lei que 
estabelece normas gerais para a educação superior, constata-se que o título de 
Especialista deve ser compreendido como fruto de uma formação continuada, razão 
pela qual a titulação deve ser restringida àquela oriunda da pós-graduação “stricto 
sensu”, com os seguintes parâmetros: a existência de 50% do corpo docente com título 
de mestre ou doutor corresponde ao critério de suficiência, ao passo que a excelência 
seria obtida com a repartição mínima de 25% de mestres e 25% de doutores. Não se 
pode esquecer, ainda, de explicitar que só são válidos os diplomas obtidos em 
programas de pós-graduação devidamente credenciados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que os títulos de doutor e de 
livre docente obtidos até 1969 devem ser considerados desde que devidamente 
registrados no MEC, e que os títulos obtidos no exterior exigem revalidação, nos exatos 
termos da legislação vigente.  
 
REGIME DE TRABALHO 
 
Um corpo docente efetivamente atuante precisa estar integrado no curso mediante a 
atribuição de regime de trabalho que não coloque a maioria de seus membros na 
condição de “horistas”, portadores de frágeis vínculos institucionais. 
Nesse sentido, se um adequado critério de suficiência consistiria na existência de um 
terço de professores em tempo integral e outro terço em tempo parcial, a excelência 
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seria atingida com a ampliação do tempo parcial à metade do corpo docente. Vale 
observar que o regime de tempo integral é aqui compreendido como todo aquele igual 
ou superior a 36 horas semanais e que o tempo parcial corresponderia àquele igual ou 
superior a 16 horas semanais. De qualquer forma, em ambos os casos, o tempo 
apropriado em sala de aula não poderia ser superior à metade da carga horária 
semanal atribuída. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Embora seja inequívoco que a legitimidade docente decorra de critérios acadêmicos, 
isso não significa que operadores jurídicos tradicionais devam ser repudiados como 
possíveis professores. Definitivamente, professores não são melhores ou piores em 
virtude de sua eventual inserção profissional no mundo judicial. Contudo, sua 
experiência profissional pode representar uma importante agregação de valor ao curso 
jurídico. Assim, deve-se valorar como sinal de suficiência que, pelo menos, a metade do 
corpo docente tenha mais de quatro anos de experiência profissional e, como sinal de 
excelência, que essa mesma proporção tenha mais de doze anos de experiência 
profissional. 
 
GESTÃO ACADÊMICA 
 
Duas são as palavras-chave em relação à gestão acadêmica: ela deve ser transparente 
e democrática. Essa última não se confunde com a existência de mecanismos de 
eleição direta de dirigentes e gestores, mas ela se revela na presença de 
procedimentos coletivos de deliberação, no compartilhamento de responsabilidades, na 
construção de um forte processo de implicação dos diferentes membros da comunidade 
acadêmica. Em outras palavras, a gestão democrática não pode ser reduzida à 
discussão de proporcionalidades e processos eleitorais, mas deve permitir a construção 
de novas práticas participativas de administração, assentadas em cima de uma lógica 
de respeito e tolerância e, sobretudo, incentivadora de ações cidadãs e da formação do 
conhecimento. Quanto à primeira, ela é fundamental para que uma articulação entre 
gestão, planejamento e avaliação possa ser institucionalizada. Com efeito, sem 
transparência, elimina-se qualquer possibilidade da existência de mecanismos de 
“accountability”, os quais são absolutamente necessários para a produção de uma 
dialética administrativa que, combinando os múltiplos esforços da comunidade, torne 
possível a conjugação dos vetores de crítica, transformação e conservação. 
 
D. INSTALAÇÕES GERAIS (Biblioteca, Laboratórios e Outros) 
 
A oferta de uma infra-estrutura adequada é parte indispensável ao currículo, devendo 
ela proporcionar as condições materiais necessárias para a sua realização. Nesse 
sentido, é absolutamente necessário que as instalações e os equipamentos de trabalho 
sejam adequados para o conjunto das atividades didáticas – ensino, prática jurídica, 
extensão e pesquisa -, observando-se sempre a importância de sua adequação ao 
tamanho do corpo discente. Os diferentes aspectos relativos à dimensão dos espaços, 
à iluminação, ventilação e acústica das salas de aula e ao mobiliário disponibilizado 
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devem ser valorados, observando-se sua adequação à concepção do curso. Os 
espaços docentes e de convivência lúdica devem ser acolhedores e funcionar como um 
incentivo à permanência dos membros da comunidade acadêmica na própria 
instituição. Em  virtude de legislação específica e com o propósito de assegurar 
políticas de inclusão, a infra-estrutura deve atender às exigências formuladas na 
Portaria Ministerial nº 3.284, de 07 de novembro de 2003, criando condições de 
acessibilidade aos portadores de deficiências, sejam elas físicas, visuais ou auditivas. 
É, ainda, fundamental que a infra-estrutura tecnológica seja pensada para proporcionar 
o mais amplo atendimento à comunidade acadêmica, além de possuir mecanismos de 
atualização que evitem a sua rápida obsolescência. Por fim, a infra-estrutura deverá 
atender às demandas específicas oriundas da biblioteca e do Núcleo de Prática 
Jurídica, já que esses são espaços privilegiados do ensino jurídico. 
 
BIBLIOTECA 
 
Embora referências anteriores indicassem que o acervo bibliográfico, além de estar 
atualizado e revelar-se pertinente às indicações bibliográficas das atividades didáticas, 
deveria possuir um mínimo de 10.000 volumes para cada grupo de mil alunos, com 30% 
já comprovados no momento da autorização, assim como assinaturas de periódicos 
especializados impressos ou informatizados, não se pretende aqui postular uma métrica 
para o acervo bibliográfico, estipulando que ele deva ser composto por um número 
mínimo e pré-determinado de volumes. 
Na verdade, impõe-se explicitar que o instrumental básico do curso jurídico consiste na 
composição de uma adequada biblioteca para docentes e discentes, sendo mais 
importante a qualidade de seu acervo do que o puro e simples atendimento a padrões 
quantitativos. Em outras palavras, a eventual existência de uma meta numérica tem por 
objetivo, sem dúvida, forçar a constituição de um acervo mínimo para a comunidade 
acadêmica, mas é, sobretudo, a atualidade e a qualidade do acervo que devem ser 
incentivadas. 
Portanto, o acervo bibliográfico, para além de oferecer um quantitativo que atenda às 
demandas do curso, deve estar em sintonia com o projeto pedagógico, o perfil discente 
pretendido e as competências e habilidades postuladas. Ele deve contemplar a 
necessidade de obras clássicas e monográficas, refletir a diversidade e a qualidade da 
produção jurídica nacional e internacional, sem se ater quase que exclusivamente a 
manuais didáticos e comentários legislativos. 
 
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 
Concebido como um instrumento de democratização do acesso à justiça e, em virtude 
da regulamentação do estágio curricular, com possibilidades concretas de articulação 
com o trabalho desenvolvido na Defensoria Pública, o Núcleo de Prática Jurídica deve 
ultrapassar os estreitos limites da assistência judiciária para possibilitar o 
desenvolvimento de um verdadeiro trabalho de assessoria jurídica. Nessa perspectiva, 
o NPJ representa mais do que o puro e simples espaço privilegiado para realização do 
estágio curricular. Na verdade, ele deve ser, por excelência, o ambiente de articulação 
entre teoria e prática e, para tanto, ele requer uma estrutura adequada que possibilite a 
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realização de todas as atividades, reais e simuladas, que lhe são inerentes. Além de 
atender todas as exigências de infra-estrutura formuladas para o curso em geral, o NPJ, 
na qualidade de laboratório jurídico, deve apresentar uma estrutura digna do impacto e 
da função social que o curso jurídico possui. Enfim, como ante-sala do cotidiano 
jurídico, ele deve oferecer todas as condições materiais para a reprodução das certezas 
e das dificuldades relacionadas com a prática do Direito.  
 
E. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES OFICIAIS 
 
A integração dos resultados das avaliações oficiais no processo de autorização só faz 
sentido quando elas são postuladas por instituições já instaladas, com outros cursos 
que já tenham sido submetidos às avaliações oficiais, ou seja, à Avaliação das 
Condições de Ensino (antes denominada Avaliação das Condições de Oferta) e ao 
Exame Nacional de Desempenho (e seu predecessor, o Exame Nacional de Cursos), 
além da Avaliação Institucional. 
Nessas circunstâncias, o conjunto de resultados das avaliações oficiais torna-se um 
excelente indicador das possibilidades de êxito e concretização das promessas de 
qualidade inseridas no projeto apresentado. Em outras palavras, uma IES que vem, 
reiteradamente, obtendo bons resultados nas avaliações oficiais revela um 
compromisso com a qualidade no ensino superior, que deve ser, por certo, reconhecido 
e incentivado pela totalidade do sistema educacional. 
Assim, poder-se-ia conceber uma tramitação processual acelerada para as instituições 
que possuem resultados de excelência nas avaliações oficiais, ainda mais se a criação 
do curso estiver bem estruturada e previamente explicitada no Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 
Por outro lado, em face do apelo emotivo proporcionado pelos recentes resultados dos 
Exames de Ordem, é preciso explicitar que eles não se configuram como mecanismos 
oficiais de avaliação da qualidade do ensino de direito, mas correspondem, tão 
somente, ao mecanismo legal de aferição do conhecimento jurídico necessário para o 
ingresso na vida profissional advocatícia. Ou seja, ele serve para aferir se o bacharel 
atingiu os patamares mínimos necessários para o exercício da advocacia. No mesmo 
diapasão, a apreciação realizada pela corporação acerca da qualidade do ensino 
jurídico por meio do selo OAB Recomenda não se confunde com as avaliações oficiais, 
ainda que se sirva de 
algumas dessas últimas como variáveis para a elaboração de seu resultado. 
 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
Na esteira do disposto no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, o SINAES, ao promover a 
avaliação de cursos, deverá assegurar sua sintonia com a avaliação institucional - 
interna e externa -, contemplando a análise global e integrada das dimensões, 
estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior e de seus cursos. 
Por outro lado, conforme o artigo 11 do mesmo diploma legal, as atribuições de 
condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 
prestação das informações solicitadas pelo INEP são de competência da Comissão 
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Própria de Avaliação (CPA), estrutura colegiada e autônoma em relação a conselhos e 
demais órgãos colegiados existentes na IES e que todas estão obrigadas a possuir. Por 
sua vez, as diretrizes curriculares estipulam que as IES deverão adotar formas 
específicas e alternativas de avaliação, interna e externa, sistemáticas, envolvendo 
todos quantos se contenham no processo do curso jurídico, centradas em aspectos 
considerados fundamentais para a identificação do perfil do formando. 
Constata-se, assim, que o curso jurídico necessita dialogar com o projeto de avaliação 
institucional, não podendo ser concebido como uma unidade autônoma e desconectada 
do projeto pedagógico institucional. O curso deve apresentar sintonia com os propósitos 
institucionais, expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional por meio de uma 
missão bem definida, com objetivos e metas claras e consistentes. As avaliações 
interna e externa do curso devem ser imaginadas à luz desta concepção institucional, 
buscando aferir se as ações desencadeadas na execução dos diversos processos 
educacionais guardam uma relação de coerência com os propósitos estabelecidos pela 
instituição. Enfim, a avaliação institucional possibilita e deve ser utilizada para a 
elaboração de uma leitura complexa e sistêmica, com seus resultados permitindo a 
emergência dos novos contornos do curso jurídico em um contexto de amplas 
mutações no âmbito da educação superior. 
 
IX. SÍNTESE ORIENTADORA E SUGESTÕES 
 
Ao longo de suas discussões, os membros do Grupo de Trabalho constataram que a 
síntese orientadora exigida pela Portaria de constituição não poderia ser efetuada sob a 
estreita perspectiva dos critérios aplicáveis aos processos de autorização de abertura 
de novos cursos jurídicos. Na verdade, percebeu-se que os debates desenhavam pistas 
em três direções específicas: a construção de uma política pública para o ensino do 
Direito, a revisão dos procedimentos burocráticos aplicáveis aos processos de 
autorização e os próprios critérios em si. Assim, a síntese orientadora e as sugestões 
aqui apresentadas são elaboradas em cima desses três diferentes eixos. 
 
CONSTRUINDO A POLÍTICA PÚBLICA 
 
É preciso construir um sentido para o ensino jurídico: o que se deseja com sua 
transmissão? Quais são os pressupostos pedagógicos que o norteiam? É preciso 
enfrentar essas questões, pensando a política pública, as diretrizes que irão guiar o 
ensino jurídico nos próximos anos. Para tanto, sugere-se a realização, no segundo 
semestre de 2005, de Seminários Regionais e um Seminário Nacional sobre Educação 
Jurídica para elaborar, coletiva e publicamente, uma política pública que consiga 
expressar, setorialmente, as estratégias de expansão com qualidade e com inclusão 
social. 
Essa iniciativa, ainda que capitaneada pelo MEC, tem que, necessariamente contar 
com a mais ampla participação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério da 
Justiça, da Associação Brasileira de Ensino do Direito, das Escolas Judiciais, do 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós - graduação em Direito e de todo o universo da 
graduação, em especial, suas diferentes instituições de ensino superior, e da pós-
graduação, em particular, suas agências de fomento, pois é somente a partir da 
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aproximação entre esses diferentes atores que se tornará possível a elaboração de 
uma política articulada entre todas essas dimensões e, por via de conseqüência, 
superando as restritivas limitações que são colocadas pela administração fragmentada 
do problema. 
Com efeito, é preciso construir uma política articulada entre graduação e pós-
graduação, sem esquecer os mecanismos de formação profissional e continuada 
construídos a partir de espaços profissionais específicos. Pensar essas articulações 
significa enfrentar, de maneira séria e consistente, os desafios colocados pelas 
transformações da profissão jurídica e do próprio sistema de Justiça. Quais são os 
objetivos do curso jurídico? Qual a formação ideal? Quais as articulações necessárias 
com as outras áreas do saber? Todas essas questões precisam ser enfrentadas de 
maneira despida de preconceitos e com a preocupação de construir uma política de 
longo prazo. 
 
REPENSANDO A TRAMITAÇÃO BUROCRÁTICA 
 
O procedimento administrativo para autorização de novos cursos jurídicos revela-se 
longo, complexo, formal, excessivamente burocrático e, por via de conseqüência, cria 
entraves e dificuldades à participação da OAB e do próprio CNE. É certo que ambas as 
participações decorrem de obrigações normativas, mas é também inequívoco que elas 
podem e precisam ser repensadas. Não se trata de transferir para a corporação a 
possibilidade deliberativa sobre as matérias que dizem respeito ao ensino jurídico, nem 
de pura e simplesmente suprimir a participação do CNE em todo esse processo. Na 
verdade, trata-se, por um lado, de emprestar uma maior efetividade à participação da 
corporação e, por outro lado, de liberar o CNE de suas atuais obrigações burocráticas 
para que ele possa consagrar-se inteiramente às macro questões educacionais que lhe 
são submetidas. Nesse sentido, é preciso reinventar o procedimento administrativo, o 
que é aqui sugerido mediante a revisão das competências do Conselho Nacional de 
Educação e a instauração de uma maior integração da OAB no processo. Mas, como 
isso pode ser obtido? 
Entre diversas e possíveis pistas, os membros do Grupo de Trabalho sugerem: 
a efetiva implementação dos Comitês Assessores e do Comitê Técnico de 
Coordenação previstos na Resolução CES/CNE nº 10, de 11 de março de 2002, já que, 
não obstante as nomeações realizadas pela Portaria MEC nº 798, de 22 de agosto de 
2002, esses Comitês jamais chegaram a se reunir, nem chegaram a ter qualquer 
participação efetiva no sistema; 
a delegação de competência ao Comitê Técnico de Coordenação para apreciar, em 
nome do Conselho Nacional de Educação, os pedidos de autorização, reservando-se 
para esse último uma competência recursal; 
a adoção da divisão de grandes áreas utilizada na pós-graduação, de forma a unificar 
os sistemas, abrindo-se espaço para a obrigatória nomeação de representante da OAB 
entre os membros do Comitê Assessor para a grande área do conhecimento em que se 
insere o Direito. 
Enfim, as mudanças aqui sugeridas proporcionariam uma tramitação processual em 
consonância com o Gráfico II. 
__ 
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GRÁFICO II 
SUGESTÃO DE PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
Protocolo do pedido de autorização no SAPIENS 
_ 
Visita da Comissão de Verificação designada pelo MEC 
_ 
Manifestação da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB 
_ 
Manifestação do Comitê Assessor de Grande Área 
(que inclua a sub-área do Direito) da Secretaria de Educação Superior 
_ 
Deliberação do Comitê Técnico de Coordenação 
_ 
Apreciação de eventual recurso pela Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação 
_ 
Apreciação pelo Ministro da Educação com vistas à homologação 
 
Por outro lado, sugere-se a adoção de procedimentos diferenciados, um ordinário e 
outro sumário, para a análise dos pedidos de autorização de novos cursos, sempre com 
observância dos Padrões de Qualidade da área. No primeiro, seguir-se-ia, literalmente, 
a tramitação acima sugerida. No segundo, ter-se-ia, em função de necessidades 
reconhecidas e estabelecidas previamente pelo Comitê Técnico de Coordenação, uma 
tramitação diferenciada e construída por meio de editais de chamada especialmente 
preparados para atender a tais fins. 
De qualquer sorte, em ambos os casos, ter-se-ia a institucionalização do conceito de 
necessidade social, na dupla faceta aqui apontada, ou seja, como critério terminativo e 
prioridade processual, bem como a adoção dos Padrões de Qualidade aqui sugeridos. 
Mas não é só, já que, na medida em que diversas peças publicitárias utilizam os 
resultados da verificação inicial como atestados de garantia de qualidade, sugere-se a 
adoção de mecanismos de aferição no processo de autorização que não importem na 
atribuição de conceitos. Com efeito, a apreciação inicial das propostas é realizada em 
cima de projeções e especulações, sem uma certeza de êxito no momento de sua 
implementação, o que não só não justifica a utilização de seu resultado como peça 
publicitária como também evidencia ser essa conduta institucional absolutamente 
inadequada. 
Por fim, sugere-se a adoção de políticas de incentivo, geograficamente delimitadas, 
como forma de superação das desigualdades regionais e implementação de uma 
expansão mais harmônica e igualitária. 
ENFRENTANDO QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Cinco dimensões foram colocadas para os membros do Grupo de Trabalho. Aqui, é 
apresentado o aspecto específico de maior relevo, ainda que eles não importem na 
supressão das referências precedentes, cuja importância para a construção da 
qualidade do curso é inequívoca. 
A crise de qualidade do ensino subverteu a percepção quase exclusivamente 
quantitativa do conceito de NECESSIDADE SOCIAL, que deve, necessariamente, ser 
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percebido como a expressão de uma demanda que envolve simultaneamente uma 
interface qualitativa e quantitativa, entre as quais o grande elemento qualificador é o 
primeiro aspecto. 
A necessária articulação dos diferentes eixos da estrutura curricular e das múltiplas 
dimensões do curso constitui o elemento central para traduzir, no âmbito da 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, as expectativas e possibilidades inseridas 
no contexto do projeto pedagógico. 
A constituição do Núcleo Docente de Curso, para fins de implementação da 
identidade institucional construída a partir dos projetos pedagógicos de curso e 
institucional, é, de uma banda, um importante artefato de valorização profissional dos 
professores e, de outra banda, um valoroso artifício para a indução de um maior 
protagonismo de seu CORPO DOCENTE. 
A INFRA-ESTRUTURA não pode ser visualizada como a mera existência de espaços 
físicos para a oferta do curso jurídico, mas deve ser concebida como o elemento 
concreto para promover o bem-estar e a convivência da comunidade acadêmica, 
propiciando, assim, as condições ideais para o desenvolvimento de um ambiente de 
reflexão profícua. 
As AVALIAÇÕES OFICIAIS, por sua vez, desdobram-se em três importantes 
aspectos: 
__elas devem ser percebidas como um item qualificador das instituições de educação 
superior, explicitando para a sociedade seus graus de efetividade na implementação de 
práticas cidadãs e no desenvolvimento de uma adequada formação para o mundo do 
trabalho; 
__as avaliações das condições de ensino possuem enorme relevância, pois se 
constituem no principal instrumento para a análise da SESu com vistas ao 
reconhecimento e à renovação de reconhecimento de cursos, fazendo se necessário, 
em virtude da precariedade do atual instrumento nelas utilizado, sua imediata revisão; e 
__a elaboração de um novo instrumento para utilização nos processos de autorização, 
com emprego dos parâmetros aqui explicitados como um de seus referenciais para 
análise do projeto pedagógico e verificação das condições indispensáveis para início de 
funcionamento dos cursos, faz-se, enfim, também necessária. 
 
Foram 150 dias de trabalho, ao longo dos quais os membros do Grupo buscaram 
pautar indicadores de qualidade e recomendações de natureza acadêmica para o 
processo de autorização de novos cursos jurídicos, permitindo-se extrapolar em sua 
análise para elaborar referenciais para a política regulatória em geral. Esse esforço 
conduziu ao presente relatório, no qual são sugeridas algumas medidas concretas e 
imediatas, além de ser apresentado um bom mapa do ensino jurídico, com várias pistas 
para investigações futuras. Concluída, portanto, essa etapa inicial de diagnóstico e 
elaboração de propostas, os membros do Grupo de Trabalho expressam sua certeza de 
que a consolidação da política pública virá sob a rubrica da melhoria da qualidade do 
ensino jurídico e, em geral, do ensino superior. É esse, sem dúvida, o desafio que nos 
espera. 
__ 
ANEXO I 
PADRÕES DE QUALIDADE 
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DIREITO 
Os Padrões de Qualidade para a área de Direito foram construídos a partir de uma 
ampla discussão realizada pelos membros da Comissão de Especialistas de Ensino de 
Direito (CEED) do Ministério da Educação (MEC), com a participação de diversos 
Especialistas especialmente convidados para tal propósito. Eles apresentam os 
parâmetros a serem observados pelos cursos de excelência, além de apontarem o 
patamar mínimo a ser observado por todo e qualquer curso em suas condições de 
oferta. Eles servem ainda como base para os instrumentos de apreciação das 
condições iniciais de oferta dos cursos jurídicos, além de fixarem os critérios para as 
avaliações de reconhecimento e de renovação de reconhecimento. Por fim, deve ser 
ainda registrado que eles estão divididos em três eixos: corpo docente, organização 
didático-pedagógica e infra-estrutura. 
I - CORPO DOCENTE 
Observações Gerais: 
serão excluídos os docentes que apenas ministrem disciplinas jurídicas em outros 
cursos da instituição e os que estejam afastados, salvo para capacitação docente, com 
incentivo da IES; 
serão incluídos os docentes de outras áreas que ministrem disciplinas no curso, 
computando a totalidade da carga horária na IES; 
para renovação do reconhecimento, serão excluídos os docentes contratados a 
menos de 9 meses; e 
serão sempre excluídos os professores visitantes, convidados e horistas. 
__ 
a) REGIME DE TRABALHO 
Autorização 
Excelência: 50% integral + 50% parcial 
Mínimo: 1/3 integral + 2/3 parcial 
Reconhecimento e Renovação 
Excelência: 50% integral + 50% parcial 
Mínimo: 20% integral + 80% parcial 
Observações: 
considera-se tempo integral o regime de 40 horas, com ou sem dedicação exclusiva, e 
tempo parcial o regime acima de 20 horas, com uma carga horária em sala de aula de 
até a metade da carga horária semanal, na IES; 
sempre será exigido para as IES não públicas a existência de plano de carreira 
devidamente registrado na Delegacia Regional do Trabalho; 
no caso de autorização, será exigido plano de carreira e compromisso de todo o corpo 
docente para os dois primeiros anos, no mínimo; 
não será admitida, em nenhuma hipótese, a figura do professor horista; e 
consideram-se atividades extra-classe a orientação de monografia, atividades 
complementares, projetos de pesquisa, projetos de extensão, atendimento ao aluno e 
administração acadêmica, além do tempo utilizado em preparação de aulas. 
b) TITULAÇÃO ACADÊMICA – Pós-Graduação Stricto Sensu  
Excelência: mais de 50%, com, no mínimo, 20% de doutores e 30% de mestres 
Mínimo: 1/3 de mestres e doutores 
Observações: 
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estes requisitos aplicam-se nos três momentos da avaliação; 
somente serão computados os títulos comprovados mediante diploma ou certidão e 
obtidos após credenciamento pela CAPES; 
os títulos de doutor e livre docente obtidos até 1969 deverão ser considerados desde 
que devidamente registrados no MEC; e 
os títulos obtidos fora do país devem ser convalidados por instituições que ofereçam 
cursos de Doutorado, na área específica, que estejam devidamente credenciados pela 
CAPES. 
__ 
c) ADERÊNCIA E ADEQUAÇÃO DOS PROFESSORES ÀS DISCIPLINAS DA 
ESTRUTURA CURRICULAR 
Excelência: 100% 
Mínimo: 90% 
d) PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CORPO DOCENTE NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, 
CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DOS QUE PUBLICARAM LIVROS, 
CAPÍTULOS OU ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS E ANAIS DE CONGRESSOS 
Excelência: 50% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual 
Mínimo: 20% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual 
Observações: 
os artigos devem ter sido publicados em revista com registro no ISSN e que possua 
conselho editorial; 
exige-se, para a hipótese de revista virtual, que ela possua caráter acadêmico, além 
de conselho editorial; 
os livros devem ter sido publicados por editora que possua conselho editorial. 
e) CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOCENTE 
Excelência: titulação acadêmica e produção científica 
Mínimo: produção científica 
f) QUALIFICAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO RESPONSÁVEL PELA 
COORDENAÇÃO OU DIREÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 
Excelência: mestre ou doutor, com formação jurídica, em regime de tempo integral, com 
experiência de, pelo menos, 2 anos na instituição, para reconhecimento e renovação e, 
no mínimo, de 3 anos em qualquer instituição para a autorização 
Mínimo: especialista (especialização acadêmica), com formação jurídica, em regime de 
tempo integral e com experiência acadêmica de, pelo menos, 2 anos na instituição, 
para reconhecimento ou renovação e, no mínimo, 3 anos em qualquer instituição para 
autorização 
__ 
g) PERCENTUAL DE PROFESSORES DO CURSO PARTICIPANTES DE PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO DOCENTE (PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU), COM 
INCENTIVO DA INSTITUIÇÃO, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
Excelência: mais de 20% 
Mínimo: mais de 5% 
Observações: 
os doutores com mais de cinco anos devem ser excluídos do cômputo; e 
na autorização, o plano de carreira docente deve conter previsão de incentivo 
financeiro. 
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h) PERCENTUAL DE PROFESSORES DO CURSO PARTICIPANTES DE PROGRAMA 
DE ATUALIZAÇÃO (FORMAÇÃO CONTINUADA), COM INCENTIVO DA 
INSTITUIÇÃO, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
Excelência: mais de 20% 
Mínimo: mais de 5% 
i) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL JURÍDICA ACADÊMICA 
Excelência: 50% do corpo docente com mais de 12 anos 
Mínimo: 50% do corpo docente com mais de 4 anos 
j) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL JURÍDICA NÃO ACADÊMICA 
Excelência: 50% do corpo docente com mais de 12 anos 
Mínimo: 50% do corpo docente com mais de 4 anos 
l) RELAÇÃO MÉDIA ALUNO/DOCENTE 
Excelência: inferior ou igual a 20 alunos 
Mínimo: inferior ou igual a 40 alunos 
Observação: 
deve ser utilizado para o cálculo o referencial professor em tempo integral, mediante a 
realização da seguinte conta: divide-se o número total de alunos do curso pelo 
parâmetro docente em tempo integral. Este parâmetro docente é calculado tomando-se 
a carga horária total semanal do corpo docente do curso e dividindo por 40. 
II - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
PRESSUPOSTOS DO PROJETO PEDAGÓGICO 
O projeto deverá atender aos seguintes pressupostos: 
os objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, geográfica e social; 
os modos de desenvolvimento das habilidades de seus alunos para alcance do perfil 
de formando desejado; 
as formas de realização da interdisciplinaridade; 
os modos de integração entre teoria e prática das atividades didáticas; 
as formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
os modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
os modos de integração entre ensino, pesquisa e extensão; 
as formas de utilização do sistema de acompanhamento de egressos para avaliação e 
adequação do projeto pedagógico; e 
as formas de avaliação interna permanente do curso; 
a) ESTRUTURA CURRICULAR 
A estrutura curricular deverá apresentar: 
1. organicidade, integração e hierarquização entre as disciplinas; 
2. integração entre as atividades práticas e a formação teórica; 
3. adequação da estrutura curricular às habilidades e ao perfil profissional; 
4. flexibilidade da estrutura curricular; 
5. oferta de conteúdos além do mínimo legal; 
6. existência de procedimentos de atualização dos conteúdos programáticos; 
7. existência de mecanismos de controle do cumprimento dos conteúdos programáticos; 
8. ementário atualizado, que contemple a interdisciplinaridade, compatível com o 
projeto pedagógico; e 
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9. bibliografia, por disciplina, que contemple a interdisciplinaridade, atualizada e 
compatível com os objetivos propostos. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 e 5 
__ 
b) ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS, DE LIVRE ESCOLHA DO 
ALUNO, NÃO SENDO PERMITIDO O CÔMPUTO DE MAIS DE 50% DA CARGA 
HORÁRIA EXIGIDA EM UMA ÚNICA ATIVIDADE 
As atividades complementares devem apresentar: 
1. existência de regulamento específico; 
2. previsão de atividades em três níveis: ensino, pesquisa e extensão; 
3. existência de mecanismos efetivos de controle do cumprimento das atividades 
complementares; 
4. oferta regular de atividades complementares (observado o item 2) pela própria IES; e 
5. incentivo à realização de atividades complementares fora da IES. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 e 5 
c) ESTÁGIO DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ) 
O estágio deve apresentar: 
1. existência de regulamento específico; 
2. prática de atividades jurídicas simuladas; 
3. visitas orientadas; 
4. prática de atividades de arbitragem; 
5. prática de atividades de negociação, conciliação e mediação; 
6. participação em atividades jurídicas reais no âmbito do NPJ; 
7. participação em atividades jurídicas reais conveniadas (estágio externo 
supervisionado); 
8. elaboração de relatórios de atividades jurídicas reais; 
9. análise de autos findos; 
10. elaboração de textos legais; 
11. prática de atuação jurídica oral; e 
12. existência de mecanismos efetivos de controle do cumprimento do estágio. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 8 itens atendidos, neles incluído o item 12 
d) MONOGRAFIA FINAL COM DEFESA PERANTE BANCA 
EXAMINADORA 
A monografia deve apresentar: 
__ 
1. existência de regulamento específico; 
2. adequação da área de atuação e/ou formação do docente orientador com o tema 
objeto da monografia; 
3. existência de espaço, na estrutura curricular, para elaboração de projeto, orientação 
e execução da monografia final; 
4. existência de núcleo de apoio para a realização da monografia; e 
5. existência de meios de divulgação dos resultados finais das monografias. 
Excelência: todos os itens atendidos 
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Mínimo: 3 itens atendidos 
e) ATIVIDADES PERMANENTES DE EXTENSÃO, DIVERSAS DAQUELAS 
REALIZADAS NO ÂMBITO DO NPJ 
As atividades permanentes de extensão devem apresentar os seguintes itens: 
1. existência de núcleo de apoio, fomento e acompanhamento de extensão, no curso, 
como atividade permanente e institucionalizada; 
2. existência de programa de concessão de bolsas de extensão; 
3. programas de assessoria jurídica direta à comunidade; 
4. convênios com entidades para atuação orientada dos discentes em atividades de 
extensão; 
5. existência de atividades de formação continuada abertas à comunidade; e 
6. existência de eventos extracurriculares periódicos. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 4 itens atendidos 
f) PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CUJO RESULTADO NÃO FIQUE 
RESTRITO À MONOGRAFIA FINAL 
A pesquisa e a produção científica devem apresentar os seguintes itens: 
1. existência de núcleo de apoio, fomento e acompanhamento de pesquisa, no curso, 
como atividade permanente e institucionalizada; 
2. existência de programa de bolsas de iniciação científica; 
3. existência de professores (mínimo de 10%) e alunos envolvidos em projetos de 
pesquisa apoiados pela instituição ou outros órgãos de fomento; 
4. publicação regular de periódicos ou revistas, admitindo-se meio eletrônico, com 
produção dos professores e alunos, com periodicidade mínima anual e permanente; e  
5. apresentação de trabalhos, comunicações e conferências em eventos científico-
culturais, pelo corpo docente (mínimo de 10%) e discente, nos últimos três anos. 
__ 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 3 itens atendidos 
g) METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO DISCENTE 
A metodologia de ensino e a avaliação discente devem apresentar: 
1. existência, na IES, de Assessoria de Apoio Pedagógico e/ou de cursos periódicos de 
preparação/atualização para o exercício do magistério; 
2. existência de práticas diferenciadas em ensino, adequadas ao perfil profissional 
proposto e às habilidades a serem desenvolvidas; 
3. existência de práticas diferenciadas de avaliação, adequadas ao perfil profissional 
proposto e às habilidades a serem desenvolvidas; 
4. metodologias de trabalho específicas para as atividades do NPJ; e 
5. metodologias de trabalho específicas para as atividades de orientação da Monografia 
Final. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 3 itens atendidos 
h) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO INSCRITO POR DISCIPLINA 
Excelência: inferior ou igual a 40 alunos 
Mínimo: inferior ou igual a 60 alunos 
__ 
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i) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 
Excelência: 1 hora semanal por orientando, em um máximo de 10 alunos 
Mínimo: trinta minutos semanais por orientando, em um máximo de 20 alunos 
j) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NA ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
Excelência: 1 hora semanal por orientando 
Mínimo: trinta minutos semanais por orientando 
III - INFRA-ESTRUTURA 
a) INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS 
As instalações devem apresentar: 
1. salas de aula em quantidade suficiente, com área, instalações, ventilação, 
iluminação, equipamentos didáticos, acesso e acústica adequados para cada turno; 
2. instalação e equipamentos adequados de informática para atendimento 
imediato aos professores e administração, com acesso à internet; 
3. instalação e equipamentos adequados de informática para atendimento imediato aos 
alunos, com acesso à internet e observada a proporcionalidade de 30 alunos por 
terminal; 
4. coordenação acadêmica com acesso para os alunos aos registros acadêmicos, no 
próprio curso; 
5. auditório disponível e adequado ao curso, com capacidade para, no mínimo, 1/5 dos 
alunos matriculados no curso; 
6. oferta de espaço para convivência docente; 
7. salas de trabalho para os docentes; 
8. disponibilidade de recursos audiovisuais; 
9. instalações de órgãos judiciários e/ou agências de resolução de conflitos nas 
próprias dependências ou em espaço distinto mantido pela instituição ou conveniado; 
10. instalações adequadas para a administração, secretaria e coordenação do curso; e 
11. adequação para os portadores de necessidades especiais. 
__ 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 8 itens atendidos, incluindo o item 11 
b) INSTALAÇÕES PARA O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, COMPATÍVEIS COM O 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA 
Elas devem apresentar: 
1. secretaria própria; 
2. disponibilidade de salas para atividades e audiências simuladas; 
3. computadores disponíveis para os alunos, com acesso à internet; 
4. espaço adequado para atendimento aos usuários da assistência jurídica; 
5. arquivo de cópias de autos findos; 
6. fichário individualizado dos alunos; 
7. pessoal técnico-administrativo em número suficiente; 
8. acervo mínimo de legislação; e 
9. espaço destinado aos professores orientadores para atendimento e 
acompanhamento de alunos. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 7 itens atendidos 
c) BIBLIOTECA CENTRAL OU SETORIAL 
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A biblioteca deve apresentar: 
1. horário adequado para os turnos do curso; 
2. informatização do acervo e dos sistemas de consulta e empréstimo, com acesso pela 
internet; 
3. participação em redes científicas, como COMUT e BIBLIODATA, entre outras; 
4. política de atualização do acervo jurídico vinculada à demanda docente; 
5. sistema de empréstimo de livros aos estudantes, com funcionamento regular e 
estatística; 
6. acervo atualizado com número mínimo de livros jurídicos de 900 títulos e 3.000 
exemplares, no caso de autorização, e de 3.000 títulos e 10.000 exemplares, no caso 
de reconhecimento, para o grupo inicial de 1.000 alunos e, a partir daí, observando-se a 
proporcionalidade para cada grupo de 100 alunos, devendo ainda os livros estarem 
tombados junto ao controle de patrimônio da instituição e neles estando incluídos obras 
clássicas, de referência e manuais, de autores nacionais e estrangeiros; 
7. assinaturas atualizadas e permanentes de pelo menos 10 revistas de legislação, 
doutrina jurídica e de jurisprudência ou equivalente informatizado, com acervo retroativo 
a, pelo menos, três anos em caso de autorização e cinco anos na hipótese de 
reconhecimento; 
__ 
8. equipamentos e instalações adequados para uso dos consulentes; 
9. espaço físico adequado para salas de leitura e de trabalhos individuais e em grupo; 
10. pessoal técnico-administrativo adequado e em número suficiente; 
11. assinatura de jornais e revistas de atualidades, de circulação nacional e regional, 
disponíveis aos consulentes; e 
12. assinatura do Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Estado respectivo. 
Excelência: 11 itens atendidos, com inclusão dos itens 6 e 7 
Mínimo: 9 itens atendidos, com inclusão dos itens 6 e 7 
__ 
ANEXO II 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESu 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE DIREITO - CEED 
RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO 
CURSO DE DIREITO 
ORIENTAÇÃO INICIAL 
Para efeito de preenchimento do presente relatório, a parte relativa aos dados gerais 
deve ser preenchida pela IES, assim como, quando solicitados, todos os dados 
relativos às dimensões CORPO DOCENTE, ORGANIZAÇÃO DIDÁTICOPEDAGÓGICA 
e INFRA-ESTRUTURA, as quais deverão ser objeto de análise específica dos membros 
da Comissão de Verificação, COM BASE NOS CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA E 
MÍNIMOS FIXADOS PELOS PADRÕES DE QUALIDADE, SEM QUALQUER 
ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO. 
DADOS GERAIS 
(I) IDENTIFICAÇÃO 
Deverão ser fornecidos os seguintes dados: nome da Mantenedora, nome da Instituição 
(Mantida), endereço, telefone, fax e e-mail. 
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(II) DOCUMENTAÇÃO 
Quando a Mantenedora for Pessoa Física, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: cópia do documento de identidade, documentação relativa à regularidade 
fiscal, incluindo prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Físicas, prova de 
domicílio e prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do seu 
domicílio, demonstração de experiência profissional e capacidade financeira vinculada à 
atividade proposta como Mantenedora de Instituição de Ensino. 
Quando a Mantenedora for Pessoa Jurídica, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: cópia do registro comercial em caso de empresa individual; cópia de ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, bem como documentação relativa à regularidade 
fiscal, incluindo prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Físicas, prova de 
domicílio e prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do seu 
domicílio e capacidade financeira vinculada à atividade proposta como Mantenedora de 
Instituição de Ensino. 
(III) BREVE HISTÓRICO 
Deverá ser fornecido um breve histórico da Mantenedora e da Mantida. 
(IV) ÁREAS DE ATUAÇÃO DE ENSINO 
Deverão ser indicados os cursos de Graduação, seus respectivos atos de autorização e 
reconhecimento, número de vagas anuais, relação candidato-vaga nos últimos três 
processos seletivos, número de alunos matriculados e tamanho médio das turmas. 
Deverão, ainda, ser indicados todos os cursos de Pós-graduação (lato e stricto sensu), 
seus respectivos atos de autorização, número de vagas anuais, carga horária, número 
de alunos matriculados e tamanho médio das turmas. 
(V) PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO E CRONOGRAMA DE 
INSTALAÇÃO 
Deverá ser fornecido o planejamento econômico-financeiro da IES, prevendo a 
implantação de cada curso proposto, fonte de receitas e elementos de despesas, assim 
como o plano de organização e cronograma de implantação da IES. 
(VI) EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS DIRIGENTES 
Deverá ser fornecida a síntese dos “curricula vitae” dos dirigentes da Mantenedora e da 
Mantida, com indicação da experiência na área educacional. 
(VII) REGIMENTOS E REGULAMENTOS 
Deverão ser fornecidas cópias do Regimento Interno da IES e de todos os demais 
Regulamentos relativos ao curso proposto. 
__ 
I - CORPO DOCENTE 
Deverá ser fornecido quadro descritivo do corpo docente, indicando o nome de todos os 
seus componentes, além dos seguintes dados: titulação máxima com indicação de área 
e ano de obtenção; regime de trabalho; participação em programa de capacitação 
docente nos últimos 5 anos; tempo de experiência profissional docente e não docente e 
disciplinas pelas quais será responsável. 
Observações Gerais: 
serão excluídos os docentes que apenas ministrem disciplinas jurídicas em outros 
cursos da instituição e os que estejam afastados, salvo para capacitação docente, com 
incentivo da IES; 
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serão incluídos os docentes de outras áreas que ministrem disciplinas no curso, 
computando a totalidade da carga horária na IES; e 
serão sempre excluídos os professores visitantes, convidados e horistas. 
a) REGIME DE TRABALHO 
Excelência: 50% integral + 50% parcial 
Mínimo: 1/3 integral + 2/3 parcial 
Observações: 
considera-se tempo integral o regime de 40 horas, com ou sem dedicação exclusiva, e 
tempo parcial o regime acima de 20 horas, com uma carga horária em sala de aula de 
até a metade da carga horária semanal, na IES; 
sempre será exigido para as IES não públicas a existência de plano de carreira 
devidamente registrado na Delegacia Regional do Trabalho; 
além do plano de carreira, será exigido o termo de compromisso de todo o corpo 
docente para os dois primeiros anos, no mínimo; 
não será admitida, em nenhuma hipótese, a figura do professor horista; e 
consideram-se atividades extra-classe a orientação de monografia, atividades 
complementares, projetos de pesquisa, projetos de extensão, atendimento ao aluno e 
administração acadêmica, além do tempo utilizado em preparação de aulas. 
COMENTÁRIO: 
 
b) TITULAÇÃO ACADÊMICA – PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU 
Excelência: mais de 50%, com, no mínimo, 20% de doutores e 30% de mestres 
Mínimo: 1/3 de mestres e doutores 
Observações: 
somente serão computados os títulos comprovados mediante diploma ou certidão e 
obtidos após credenciamento pela CAPES; 
os títulos de doutor e livre docente obtidos até 1969 deverão ser considerados desde 
que devidamente registrados no MEC; e 
os títulos obtidos fora do país devem ser convalidados por instituições que ofereçam 
cursos de Doutorado, na área específica, que estejam devidamente credenciados pela 
CAPES. 
COMENTÁRIO: 
c) ADERÊNCIA E ADEQUAÇÃO DOS PROFESSORES ÀS DISCIPLINAS DA 
ESTRUTURA CURRICULAR 
Excelência: 100% 
Mínimo: 90% 
COMENTÁRIO: 
d) PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CORPO DOCENTE NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, 
CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DOS QUE PUBLICARAM LIVROS, 
CAPÍTULOS OU ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS E ANAIS DE CONGRESSOS 
Excelência: 50% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual. 
Mínimo: 20% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual. 
Observações: 
os artigos devem ter sido publicados em revista com registro no ISSN e que possua 
conselho editorial; 
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exige-se, para a hipótese de revista virtual, que ela possua caráter acadêmico, além 
de conselho editorial; 
os livros devem ter sido publicados por editora que possua conselho editorial. 
COMENTÁRIO: 
e) CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOCENTE 
Excelência: titulação acadêmica e produção científica  
Mínimo: produção científica 
COMENTÁRIO: 
f) QUALIFICAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO RESPONSÁVEL PELA 
COORDENAÇÃO OU DIREÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 
Excelência: mestre ou doutor, com formação jurídica, em regime de tempo integral, com 
experiência de, no mínimo, 3 anos em qualquer instituição 
Mínimo: especialista (especialização acadêmica), com formação jurídica, em regime de 
tempo integral e com experiência acadêmica de, no mínimo, 3 anos em qualquer 
instituição 
COMENTÁRIO: 
g) PERCENTUAL DE PROFESSORES DO CURSO PARTICIPANTES DE PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO DOCENTE (PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU) NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS 
Excelência: mais de 20% 
Mínimo: mais de 5% 
Observações: 
os doutores com mais de cinco anos devem ser excluídos do cômputo; e 
na autorização, o plano de carreira docente deve conter previsão de incentivo 
financeiro. 
COMENTÁRIO: 
h) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL JURÍDICA ACADÊMICA 
Excelência: 50% do corpo docente com mais de 12 anos 
 
Mínimo: 50% do corpo docente com mais de 4 anos 
COMENTÁRIO: 
i) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL JURÍDICA NÃO ACADÊMICA 
Excelência: 50% do corpo docente com mais de 12 anos 
Mínimo: 50% do corpo docente com mais de 4 anos 
COMENTÁRIO: 
 
II - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 
Deverá ser apresentado, de forma justificada, o perfil profissiográfico desejado, dele 
extraindo-se as especificidades e peculiaridades regionais, além de evidenciar-se como 
ele se relaciona com as seguintes habilidades: 
leitura, compreensão e elaboração de textos e documentos; 
interpretação e aplicação do Direito; 
pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 
do Direito; 
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correta utilização da linguagem – com clareza, precisão e propriedade –, fluência 
verbal e escrita, com riqueza de vocabulário; 
utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 
julgamento e tomada de decisões; e 
domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 
Direito. 
Deverá ainda ser apresentado o projeto pedagógico, atendendo-se a todos os 
requisitos formulados nas diretrizes curriculares para o curso de Direito e evidenciando-
se o atendimento aos seguintes pressupostos: 
os objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, geográfica e social; 
os modos de desenvolvimento das habilidades de seus alunos para alcance do perfil 
de formando desejado; 
as formas de realização da interdisciplinaridade; 
os modos de integração entre teoria e prática das atividades didáticas; 
as formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
os modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
os modos de integração entre ensino, pesquisa e extensão; 
as formas de utilização do sistema de acompanhamento de egressos para avaliação e 
adequação do projeto pedagógico; e 
as formas de avaliação interna permanente do curso. 
Deverão ser fornecidas informações sobre a existência de mecanismos de avaliação 
institucional e de avaliação do curso, incluindo informações sobre as formas de 
aproveitamento efetivo das avaliações em programas de melhoria de qualidade do 
curso. 
a) ESTRUTURA CURRICULAR 
A estrutura curricular deverá apresentar: 
1. organicidade, integração e hierarquização entre as disciplinas; 
2. integração entre as atividades práticas e a formação teórica; 
3. adequação da estrutura curricular às habilidades e ao perfil profissional; 
4. flexibilidade da estrutura curricular; 
5. oferta de conteúdos além do mínimo legal; 
6. existência de procedimentos de atualização dos conteúdos programáticos; 
7. existência de mecanismos de controle do cumprimento dos conteúdos programáticos; 
8. ementário atualizado, que contemple a interdisciplinaridade, compatível com o 
projeto pedagógico; e 
9. bibliografia, por disciplina, que contemple a interdisciplinaridade, atualizada e 
compatível com os objetivos propostos. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 e 5 
COMENTÁRIO: 
b) ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS, DE LIVRE ESCOLHA DO 
ALUNO, NÃO SENDO PERMITIDO O CÔMPUTO DE MAIS DE 50% DA CARGA 
HORÁRIA EXIGIDA EM UMA ÚNICA ATIVIDADE 
As atividades complementares devem apresentar: 
1. existência de regulamento específico; 
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2. previsão de atividades em três níveis: ensino, pesquisa e extensão; 
3. existência de mecanismos efetivos de controle do cumprimento das atividades 
complementares; 
4. incentivo à realização de atividades complementares fora da IES. 
__ 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: todos os itens atendidos, com exceção do item 4 
COMENTÁRIO: 
c) ESTÁGIO DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ) 
O estágio deve apresentar: 
1. existência de regulamento específico; 
2. prática de atividades jurídicas simuladas; 
3. visitas orientadas; 
4. prática de atividades de arbitragem; 
5. prática de atividades de negociação, conciliação e mediação; 
6. participação em atividades jurídicas reais no âmbito do NPJ; 
7. participação em atividades jurídicas reais conveniadas (estágio externo 
supervisionado); 
8. elaboração de relatórios de atividades jurídicas reais; 
9. análise de autos findos; 
10. elaboração de textos legais; 
11. prática de atuação jurídica oral; e 
12. existência de mecanismos efetivos de controle do cumprimento do estágio. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 8 itens atendidos, neles incluído o item 12 
COMENTÁRIO: 
d) MONOGRAFIA FINAL COM DEFESA PERANTE BANCA EXAMINADORA 
A monografia deve apresentar: 
1. existência de regulamento específico; 
2. existência de espaço, na estrutura curricular, para elaboração de projeto, orientação 
e execução da monografia final; 
3. existência de núcleo de apoio para a realização da monografia; e 
4. existência de meios de divulgação dos resultados finais das monografias. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 3 itens atendidos 
COMENTÁRIO: 
 
e) ATIVIDADES PERMANENTES DE EXTENSÃO, DIVERSAS DAQUELAS 
REALIZADAS NO ÂMBITO DO NPJ 
As atividades permanentes de extensão devem apresentar os seguintes itens: 
1. existência de núcleo de apoio, fomento e acompanhamento de extensão, no curso, 
como atividade permanente e institucionalizada; 
2. existência de programa de concessão de bolsas de extensão; 
3. programas de assessoria jurídica direta à comunidade; 
4. convênios com entidades para atuação orientada dos discentes em atividades de 
extensão; e 
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5. existência de atividades de formação continuada abertas à comunidade. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 4 itens atendidos 
COMENTÁRIO: 
f) PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CUJO RESULTADO NÃO FIQUE 
RESTRITO À MONOGRAFIA FINAL 
A pesquisa e a produção científica devem apresentar os seguintes itens: 
1. existência de núcleo de apoio, fomento e acompanhamento de pesquisa, no curso, 
como atividade permanente e institucionalizada; 
2. existência de programa de bolsas de iniciação científica; 
3. existência de professores (mínimo de 10%) e alunos envolvidos em projetos de 
pesquisa apoiados pela instituição ou outros órgãos de fomento; 
4. publicação regular de periódicos ou revistas, admitindo-se meio eletrônico, 
com produção dos professores e alunos, com periodicidade mínima anual e 
permanente; e 
5. apresentação de trabalhos, comunicações e conferências em eventos científico-
culturais, pelo corpo docente (mínimo de 10%) e discente, nos últimos três anos. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 3 itens atendidos 
COMENTÁRIO: 
 
g) METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO DISCENTE 
A metodologia de ensino e a avaliação discente devem apresentar: 
 
1. existência, na IES, de Assessoria de Apoio Pedagógico e/ou de cursos periódicos de 
preparação/atualização para o exercício do magistério; 
2. existência de práticas diferenciadas em ensino, adequadas ao perfil profissional 
proposto e às habilidades a serem desenvolvidas; 
3. existência de práticas diferenciadas de avaliação, adequadas ao perfil profissional 
proposto e às habilidades a serem desenvolvidas; 
4. metodologias de trabalho específicas para as atividades do NPJ; e 
5. metodologias de trabalho específicas para as atividades de orientação da Monografia 
Final. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 3 itens atendidos 
COMENTÁRIO: 
h) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO INSCRITO POR DISCIPLINA 
Excelência: inferior ou igual a 40 alunos 
Mínimo: inferior ou igual a 60 alunos 
COMENTÁRIO: 
i) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 
Excelência: 1 hora semanal por orientando, em um máximo de 10 alunos 
Mínimo: trinta minutos semanais por orientando, em um máximo de 20 alunos 
COMENTÁRIO: 
j) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NA ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
Excelência: 1 hora semanal por orientando 
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Mínimo: trinta minutos semanais por orientando 
COMENTÁRIO: 
 
III - INFRA-ESTRUTURA 
a) INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS 
As instalações devem apresentar: 
1. salas de aula em quantidade suficiente, com área, instalações, ventilação, 
iluminação, equipamentos didáticos, acesso e acústica adequados para cada turno; 
2. instalação e equipamentos adequados de informática para atendimento imediato aos 
professores e administração, com acesso à internet; 
3. instalação e equipamentos adequados de informática para atendimento imediato aos 
alunos, com acesso à internet e observada a proporcionalidade de 30 alunos por 
terminal; 
4. coordenação acadêmica com acesso para os alunos aos registros acadêmicos, no 
próprio curso; 
5. auditório disponível e adequado ao curso, com capacidade para, no mínimo, 1/5 dos 
alunos matriculados no curso; 
6. oferta de espaço para convivência docente; 
7. salas de trabalho para os docentes; 
8. disponibilidade de recursos audiovisuais; 
9. instalações de órgãos judiciários e/ou agências de resolução de conflitos nas 
próprias dependências ou em espaço distinto mantido pela instituição ou conveniado; 
10. instalações adequadas para a administração, secretaria e coordenação do 
curso; e 
11. adequação para os portadores de necessidades especiais. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 8 itens atendidos, incluindo o item 11 
COMENTÁRIO: 
b) INSTALAÇÕES PARA O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, COMPATÍVEIS COM O 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA 
Elas devem apresentar: 
1. secretaria própria; 
2. disponibilidade de salas para atividades e audiências simuladas; 
3. computadores disponíveis para os alunos, com acesso à internet; 
4. espaço adequado para atendimento aos usuários da assistência jurídica; 
5. arquivo de cópias de autos findos; 
6. fichário individualizado dos alunos; 
7. pessoal técnico-administrativo em número suficiente; 
8. acervo mínimo de legislação; e 
9. espaço destinado aos professores orientadores para atendimento e 
acompanhamento de alunos. 
Excelência: todos os itens atendidos 
Mínimo: 7 itens atendidos 
COMENTÁRIO: 
c) BIBLIOTECA CENTRAL OU SETORIAL 
A biblioteca deve apresentar: 
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1. horário adequado para os turnos do curso; 
2. informatização do acervo e dos sistemas de consulta e empréstimo, com acesso pela 
internet; 
3. participação em redes científicas, como COMUT e BIBLIODATA, entre outras; 
4. política de atualização do acervo jurídico vinculada à demanda docente; 
5. sistema de empréstimo de livros aos estudantes, com funcionamento regular e 
estatística; 
6. acervo atualizado com número mínimo de livros jurídicos de 900 títulos para o grupo 
inicial de 1.000 alunos e, a partir daí, observando-se a proporcionalidade para cada 
grupo de 100 alunos, devendo ainda os livros estarem tombados junto ao controle de 
patrimônio da instituição e neles estando incluídos obras clássicas, de referência e 
manuais, de autores nacionais e estrangeiros; 
7. acervo atualizado com número mínimo de livros jurídicos de 3.000 exemplares para o 
grupo inicial de 1.000 alunos e, a partir daí, observando-se a proporcionalidade para 
cada grupo de 100 alunos, 
8. assinaturas atualizadas e permanentes de pelo menos 10 revistas de legislação, 
doutrina jurídica e de jurisprudência ou equivalente informatizado, com acervo retroativo 
a pelo menos três anos; 
9. equipamentos e instalações adequados para uso dos consulentes; 
10. espaço físico adequado para salas de leitura e de trabalhos individuais e em grupo; 
11. pessoal técnico-administrativo adequado e em número suficiente; 
12. assinatura de jornais e revistas de atualidades, de circulação nacional e regional, 
disponíveis aos consulentes; e 
13. assinatura do Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Estado respectivo. 
 
Excelência: 11 itens atendidos, com inclusão dos itens 6 e 7 
Mínimo: 9 itens atendidos, com inclusão dos itens 6 e 7 
COMENTÁRIO: 
RESULTADO FINAL 
Itens Excelência Padrão 
Mínimo 
Inferior 
Padrão Mínimo 
Corpo 
Docente 
Organização Didático-Pedagógica 
Infra Estrutura 
O preenchimento do instrumento de autorização não comporta a atribuição de qualquer 
conceito. Como resultado final, ele comporta apenas três possibilidades: 
__curso autorizado, com integral atendimento aos padrões de excelência 
__curso autorizado 
__curso recusado 
Para a atribuição de excelência em cada uma das dimensões envolvidas (corpo 
docente, organização didático-pedagógica e infra-estrutura), TODOS os critérios que 
lhe são pertinentes devem estar atendidos, sem qualquer exceção. 
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Deve ser observado que NÃO será admitida a autorização de qualquer curso que NÃO 
atenda a qualquer um dos patamares mínimos exigidos pelos Padrões de Qualidade. 
 
PARECER CONCLUSIVO 
 
Em visita realizada nos dias .... de ............. de ......, a Comissão de Verificação 
nomeada pela Portaria Ministerial nº.........., de ..........., constituída pelos membros 
......................... da Universidade ........................ (....) e ....................... da 
__ 
Universidade ..................... (....), após análise dos autos do processo n.º 
................... que versa sobre pedido de autorização do Curso de Direito formulado 
pela ........................, mantida pela ......................................, sob a coordenação do 
primeiro membro na condição de presidente, deliberou por opinar pela __concessão de 
autorização, enfatizando o integral atendimento dos patamares 
iniciais de excelência, com a oferta de ....... vagas, 
__concessão de autorização, com a oferta de ....... vagas, 
__rejeição da autorização, pelos fundamentos acima expendidos. 
........, .. de ........ de ....... 
.......... 
IES 
.......... 
IES 
__ 
ANEXO III 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESu 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE DIREITO - CEED 
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OFERTA (RECONHECIMENTO E SUA 
RENOVAÇÃO) 
CURSO DE DIREITO 
DADOS GERAIS 
Processo n.º: 
Instituição: 
Município: 
Endereço e telefones do curso: 
Data da autorização do curso: 
Data do último reconhecimento do curso: 
Número de vagas anuais para ingresso no curso: 
Número total de alunos matriculados no curso, nesta data: 
Número de professores em efetiva atividade acadêmica no curso de graduação, nesta 
data: 
Data da avaliação: 
I - CORPO DOCENTE (35%) 
Observações Gerais: 
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serão excluídos os docentes que apenas ministrem disciplinas jurídicas em outros 
cursos da instituição e os que estejam afastados, salvo para capacitação docente, com 
incentivo da IES; 
 
serão incluídos os docentes de outras áreas que ministrem disciplinas no curso, 
computando a totalidade da carga horária na IES; 
para renovação do reconhecimento, serão excluídos os docentes contratados há 
menos de 9 meses; e 
serão sempre excluídos os professores visitantes, convidados e horistas. 
a) REGIME DE TRABALHO (15%) 
A = 50%, pelo menos, em tempo integral e o remanescente em tempo parcial 
B = acima 35% até 50% em tempo integral e o remanescente em tempo parcial 
C = acima de 20% até 35% em tempo integral e o remanescente em tempo parcial 
D = nenhuma das hipóteses acima 
 
 
 
Observações: 
considera-se tempo integral o regime de 40 horas, com ou sem dedicação exclusiva, e 
tempo parcial o regime acima de 20 horas, com uma caga horária em sala de aula de 
até a metade da carga horária semanal, na IES; 
sempre será exigido para as IES não públicas a existência de plano de carreira 
devidamente registrado na Delegacia Regional do Trabalho; 
não será admitida, em nenhuma hipótese, a figura do professor horista; e 
consideram-se atividades extra-classe a orientação de monografia, atividades 
complementares, projetos de pesquisa, projetos de extensão, atendimento ao aluno e 
administração acadêmica, além do tempo utilizado em preparação de aulas. 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
b) TITULAÇÃO ACADÊMICA – PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU (20%) 
A = pelo menos 50% da totalidade do corpo docente, com, no mínimo, 20% de doutores 
B = pelo menos 40% da totalidade do corpo docente, com, no mínimo, 15% de doutores 
C = pelo menos 1/3 de mestres e doutores da totalidade do corpo docente 
D = nenhuma das hipóteses acima 
Observações: 
somente serão computados os títulos comprovados mediante diploma ou 
certidão e obtidos após credenciamento pela CAPES; 
__ 
os títulos de doutor e livre docente obtidos até 1969 deverão ser considerados 
desde que devidamente registrados no MEC; e 
os títulos obtidos fora do país devem ser convalidados por instituições que 
ofereçam cursos de Doutorado, na área específica, que estejam devidamente 
credenciados pela CAPES. 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
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c) ADERÊNCIA E ADEQUAÇÃO DOS PROFESSORES ÀS 
DISCIPLINAS DA ESTRUTURA CURRICULAR (5%) 
A = 100% do corpo docente 
B = 95% do corpo docente 
C = 90% do corpo docente 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
d) PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CORPO DOCENTE NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, 
CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DOS QUE PUBLICARAM LIVROS, 
CAPÍTULOS OU ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS E ANAIS DE CONGRESSOS 
(10%) 
A = no mínimo 50% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual 
B = no mínimo 35% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual 
C = no mínimo 20% do corpo docente com, pelo menos, uma publicação anual 
D = nenhuma das hipóteses acima 
Observações: 
os artigos devem ter sido publicados em revista com registro no ISSN e que 
possua conselho editorial; 
exige-se, para a hipótese de revista virtual, que ela possua caráter acadêmico, 
além de conselho editorial; 
os livros devem ter sido publicados por editora que possua conselho editorial. 
__ 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
e) CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOCENTE 
(5%) 
A = titulação acadêmica e produção científica 
B = titulação acadêmica 
C = produção científica 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
f) QUALIFICAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO OU DIREÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 
(5%) 
A = mestre ou doutor, com formação jurídica, em regime de tempo integral, com 
experiência de, pelo menos, 2 anos na instituição 
B = mestre ou doutor, com formação jurídica, em regime de tempo integral, com 
experiência de, pelo menos, 9 meses na instituição 
C = especialista, com formação jurídica, em regime de tempo integral, com 
experiência acadêmica de, pelo menos, 2 anos na instituição 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
g) PERCENTUAL DE PROFESSORES DO CURSO 
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PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE (PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU), COM INCENTIVO DA INSTITUIÇÃO, NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS (5%) 
A = mais de 20% do corpo docente 
B = mais de 10% do corpo docente 
__ 
C = mais de 5% do corpo docente 
D = nenhuma das hipóteses acima 
Observação: 
os doutores com mais de cinco anos devem ser excluídos do cômputo. 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
h) PERCENTUAL DE PROFESSORES DO CURSO 
PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO 
(FORMAÇÃO CONTINUADA), COM INCENTIVO DA INSTITUIÇÃO, NOS ÚLTIMOS 5 
ANOS (5%) 
A = mais de 20% do corpo docente 
B = mais de 10% do corpo docente 
C = mais de 5% do corpo docente 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
i) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL JURÍDICA ACADÊMICA (10%) 
A = no mínimo 50% do corpo docente com mais de 12 anos 
B = no mínimo 50% do corpo docente com mais de 8 anos 
C = no mínimo 50% do corpo docente com mais de 4 anos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
j) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL JURÍDICA NÃO ACADÊMICA 
(5%) 
A = no mínimo 50% do corpo docente com mais de 12 anos 
__ 
B = no mínimo 50% do corpo docente com mais de 8 anos 
C = no mínimo 50% do corpo docente com mais de 4 anos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
l) RELAÇÃO MÉDIA ALUNO/DOCENTE (15%) 
A = inferior ou igual a 20 alunos 
B = inferior ou igual a 30 alunos 
C = inferior ou igual a 40 alunos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
Observação: 
deve ser utilizado para o cálculo o referencial professor em tempo integral, 
mediante a realização da seguinte conta: divide-se o número total de alunos 
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do curso pelo parâmetro docente em tempo integral. Este parâmetro docente 
é calculado tomando-se a carga horária total semanal do corpo docente do 
curso e dividindo por 40. 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
CONCEITOS PARCIAIS PARA A 
DIMENSÃO CORPO DOCENTE 
A B C D 
TOTAL (%) 
Atribuição dos Conceitos 
CMB= 80% de conceitos A 
CB = 80% de conceitos A e B 
CR = 80% de conceitos A, B e C 
CI = menos de 80% de conceitos A, B e C 
__ 
CONCEITO 
CORPO DOCENTE 
II – ORGANIZAÇÃO 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA (35%) 
a) ESTRUTURA CURRICULAR (25%) 
A Estrutura Curricular deverá apresentar: 
1. organicidade, integração e hierarquização entre as disciplinas; 
2. integração entre as atividades práticas e a formação teórica; 
3. adequação da estrutura curricular às habilidades e ao perfil profissional; 
4. flexibilidade da estrutura curricular; 
5. oferta de conteúdos além do mínimo legal; 
6. existência de procedimentos de atualização dos conteúdos programáticos; 
7. existência de mecanismos de controle do cumprimento dos conteúdos 
programáticos; 
8. ementário atualizado, que contemple a interdisciplinaridade, compatível com 
o projeto pedagógico; e 
9. bibliografia, por disciplina, que contemple a interdisciplinariedade, atualizada e 
compatível com os objetivos propostos. 
A = todos os itens atendidos 
B = todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 ou 5 
C = todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 e 5 
D = nenhuma das hipóteses acima 
Observação: 
a obtenção de conceito D na estrutura curricular importa na automática 
atribuição de conceito final insuficiente (CI) para a organização didáticopedagógica. 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
b) ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS, DE LIVRE ESCOLHA DO 
ALUNO, NÃO SENDO PERMITIDO O CÔMPUTO DE MAIS DE 50% DA CARGA 
HORÁRIA EXIGIDA EM UMA ÚNICA ATIVIDADE (10%) 
As atividades complementares devem apresentar: 
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1. existência de regulamento específico; 
2. previsão de atividades em três níveis: ensino, pesquisa e extensão; 
3. existência de mecanismos efetivos de controle do cumprimento das atividades 
complementares; 
4. oferta regular de atividades complementares (observado o item 2) pela própria 
IES; e 
5. incentivo à realização de atividades complementares fora da IES. 
A = todos os itens atendidos 
B = todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 ou 5 
C = todos os itens atendidos, com exceção dos itens 4 e 5 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
c) ESTÁGIO DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO DE PRÁTICA 
JURÍDICA (NPJ) (10%) 
O estágio deve apresentar os seguintes itens: 
1. existência de regulamento específico; 
2. prática de atividades jurídicas simuladas; 
3. visitas orientadas; 
4. prática de atividades de arbitragem; 
5. prática de atividades de negociação, conciliação e mediação; 
6. participação em atividades jurídicas reais no âmbito do NPJ; 
7. participação em atividades jurídicas reais conveniadas (estágio externo 
supervisionado); 
8. elaboração de relatórios de atividades jurídicas reais; 
9. análise de autos findos; 
10. elaboração de textos legais; 
11. prática de atuação jurídica oral; e 
12. existência de mecanismos efetivos de controle do cumprimento do estágio. 
A = todos os itens atendidos 
B = 10 itens atendidos, neles incluído o item 12 
C = 8 itens atendidos, neles incluído o item 12 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
d) MONOGRAFIA FINAL COM DEFESA PERANTE BANCA EXAMINADORA (10%) 
A monografia deve apresentar os seguintes itens: 
1. existência de regulamento específico; 
2. adequação da área de atuação e/ou formação do docente orientador com o tema 
objeto da monografia; 
3. existência de espaço, na estrutura curricular, para elaboração de projeto, orientação 
e execução da monografia final; 
4. existência de núcleo de apoio para a realização da monografia; e 
5. existência de meios de divulgação dos resultados finais das monografias. 
A = todos os itens atendidos 
B = 4 itens atendidos 
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C = 3 itens atendidos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
e) ATIVIDADES PERMANENTES DE EXTENSÃO, DIVERSAS DAQUELAS 
REALIZADAS NO ÂMBITO DO NPJ (10%) 
As atividades permanentes de extensão devem apresentar: 
1. existência de núcleo de apoio, fomento e acompanhamento de extensão, no curso, 
como atividade permanente e institucionalizada; 
2. existência de programa de concessão de bolsas de extensão; 
3. programas de assessoria jurídica direta à comunidade; 
4. convênios com entidades para atuação orientada dos discentes em atividades de 
extensão; 
5. existência de atividades de formação continuada abertas à comunidade; e 
6. existência de eventos extracurriculares periódicos. 
__ 
A = todos os itens atendidos 
B = 5 itens atendidos 
C = 4 itens atendidos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
f) PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CUJO RESULTADO NÃO FIQUE 
RESTRITO À MONOGRAFIA FINAL (10%) 
A pesquisa e a produção científica devem apresentar: 
1. existência de núcleo de apoio, fomento e acompanhamento de pesquisa, no 
curso, como atividade permanente e institucionalizada; 
2. existência de programa de bolsas de iniciação científica; 
3. existência de professores (mínimo de 10%) e alunos envolvidos em projetos de 
pesquisa apoiados pela instituição ou outros órgãos de fomento; 
4. publicação regular de periódicos ou revistas, admitindo-se meio eletrônico, com 
produção dos professores e alunos, com periodicidade mínima anual e permanente; e 
5. apresentação de trabalhos, comunicações e conferências em eventos científicos-
culturais, pelo corpo docente (mínimo de 10%) e discente, nos últimos três anos 
A = todos os itens atendidos 
B = 4 itens atendidos 
C = 3 itens atendidos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
g) METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO DISCENTE (10%) 
A metodologia de ensino e a avaliação discente devem apresentar os seguintes itens: 
1. existência, na IES, de Assessoria de Apoio Pedagógico e/ou de cursos periódicos de 
preparação/atualização para o exercício do magistério; 
__ 



626 

 

2. existência de práticas diferenciadas em ensino, adequadas ao perfil profissional 
proposto e às habilidades a serem desenvolvidas; 
3. existência de práticas diferenciadas de avaliação, adequadas ao perfil profissional 
proposto e às habilidades a serem desenvolvidas; 
4. metodologias de trabalho específicas para as atividades do NPJ; e 
5. metodologias de trabalho específicas para as atividades de orientação a 
Monografia Final. 
A = todos os itens atendidos 
B = 4 itens atendidos 
C = 3 itens atendidos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
h) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO INSCRITO POR DISCIPLINA 
(5%) 
A = inferior ou igual a 40 alunos 
B = inferior ou igual a 50 alunos 
C = inferior ou igual a 60 alunos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
i) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA (5%) 
A = 1 hora semanal por orientando, em um máximo de 10 alunos 
B = quarenta minutos semanais por orientando, em um máximo de 15 alunos 
C = trinta minutos semanais por orientando, em um máximo de 20 alunos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
__ 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
j) RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NA ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
(5%) 
A = 1 hora semanal por orientando 
B = quarenta minutos semanais por orientando 
C = trinta minutos semanais por orientando 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
CONCEITOS PARCIAIS PARA A 
DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
A B C D 
TOTAL (%) 
Atribuição dos Conceitos 
CMB= 80% de conceitos A 
CB = 80% de conceitos A e B 
CR = 80% de conceitos A, B e C 
CI = menos de 80% de conceitos A, B e C 
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CONCEITO 
 
ORGANIZAÇÃO 
DIDÁTICOPEDAGÓGICA 
__ 
III - INFRA-ESTRUTURA (30%) 
INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS (30%) 
As instalações devem apresentar: 
1. salas de aula em quantidade suficiente, com área, instalações, ventilação, 
iluminação, equipamentos didáticos, acesso e acústica adequados para cada turno; 
2. instalação e equipamentos adequados de informática para atendimento 
imediato aos professores e administração, com acesso à internet; 
3. instalação e equipamentos adequados de informática para atendimento 
imediato aos alunos, com acesso à internet e observada a proporcionalidade 
de 30 alunos por terminal; 
4. coordenação acadêmica com acesso para os alunos aos registros 
acadêmicos, no próprio curso; 
5. auditório disponível e adequado ao curso, com capacidade para, no mínimo, 
1/5 dos alunos matriculados no curso; 
6. oferta de espaço para convivência docente; 
7. salas de trabalho para os docentes; 
8. disponibilidade de recursos audiovisuais; 
9. instalações de órgãos judiciários e/ou agências de resolução de conflitos nas 
próprias dependências ou em espaço distinto mantido pela instituição ou conveniado; 
10. instalações adequadas para a administração, secretaria e coordenação do curso; e 
11. adequação para os portadores de necessidades especiais. 
A = todos os itens atendidos 
B = 9 itens atendidos, incluindo o item 11 
C = 8 itens atendidos, incluindo o item 11 
D = nenhuma das hipóteses acima 
__ 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
INSTALAÇÕES PARA O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, COMPATÍVEIS COM O 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOSNO ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA (30%) 
Elas devem apresentar: 
1. secretaria própria; 
2. disponibilidade de salas para atividades e audiências simuladas; 
3. computadores disponíveis para os alunos, com acesso à internet; 
4. espaço adequado para atendimento aos usuários da assistência jurídica; 
5. arquivo de cópias de autos findos; 
6. fichário individualizado dos alunos; 
7. pessoal técnico-administrativo em número suficiente; 
8. acervo mínimo de legislação; e 
9. espaço destinado aos professores orientadores para atendimento e 
acompanhamento de alunos. 
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A = todos os itens atendidos 
B = 8 itens atendidos 
C = 7 itens atendidos 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
BIBLIOTECA CENTRAL OU SETORIAL (40%) 
A biblioteca deve apresentar; 
1. horário adequado para os turnos do curso; 
2. informatização do acervo e dos sistemas de consulta e empréstimo, com acesso pela 
internet; 
3. participação em redes científicas, como COMUT e BIBLIODATA, entre outras; 
4. política de atualização do acervo jurídico vinculada à demanda docente; 
5. sistema de empréstimo de livros aos estudantes, com funcionamento regular e 
estatística; 
6. acervo atualizado com número mínimo de livros jurídicos de 3.000 títulos para o 
grupo inicial de 1.000 alunos e, a partir daí, observando-se a proporcionalidade para 
cada grupo de 100 alunos, devendo ainda os livros estarem tombados junto ao controle 
de patrimônio da instituição e neles estando incluídos obras clássicas, de referência e 
manuais, de autores nacionais e estrangeiros; 
7. acervo atualizado com número mínimo de livros jurídicos de 10.000 exemplares para 
o grupo inicial de 1.000 alunos e, a partir daí, observando-se a proporcionalidade para 
cada grupo de 100 alunos, 
8. assinaturas atualizadas e permanentes de pelo menos 10 revistas de legislação, 
doutrina jurídica e de jurisprudência ou equivalente informatizado, com acervo retroativo 
a pelo menos cinco anos; 
9. equipamentos e instalações adequados para uso dos consulentes; 
10. espaço físico adequado para salas de leitura e de trabalhos individuais e em grupo; 
11. pessoal técnico-administrativo adequado e em número suficiente; 
12. assinatura de jornais e revistas de atualidades, de circulação nacional e regional, 
disponíveis aos consulentes; e 
13. assinatura do Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Estado respectivo. 
A = 11 itens atendidos, com inclusão dos itens 6, 7 e 8 
B = 10 itens atendidos, com inclusão dos itens 6, 7 e 8 
C = 9 itens atendidos, com inclusão dos itens 6, 7 e 8 
D = nenhuma das hipóteses acima 
CONCEITO: 
JUSTIFICATIVA: 
CONCEITOS PARCIAIS PARA A DIMENSÃO INFRA-ESTRUTURA 
A B C D 
TOTAL (%) 
Atribuição dos Conceitos 
CMB= 80% de conceitos A 
CB = 80% de conceitos A e B 
CR = 80% de conceitos A, B e C 
CI = menos de 80% de conceitos A, B e C 
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CONCEITO INFRA-ESTRUTURA 
__ 
RESULTADO FINAL DO CURSO 
CONCEITOS PARCIAIS 
CORPO DOCENTE (35%) 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA (35%) 
INFRA-ESTRUTURA (30%) 
CÁLCULO DO CONCEITO FINAL 
CMB CB CR CI 
TOTAL (%) 
Atribuição dos Conceitos 
CMB= 80% de conceitos CMB 
CB = 80% de conceitos CB 
CR = 80% de conceitos CR 
CI = menos de 80% de conceitos CMB, CB e CR 
CONCEITO 
FINAL 
RECOMENDAÇÕES: 
PARECER CONCLUSIVO: 
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Anexo VII 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE DIREITO – CEED 
COMISSÃO DE CONSULTORES ad hoc 
DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE DIREITO 
(DOCUMENTO PRELIMINAR) 
 
Introdução 
 
Esta proposta de diretrizes curriculares do curso de Graduação em Direito, elaborada 
por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996), a partir das indicações fornecidas pelo Parecer nº 776/97 da 
Câmara de Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo 
Edital nº 4/97 da SESu/MEC, sistematiza, com base na Portaria nº 1.886, de 30 de 
dezembro de 1994, as sugestões já enviadas pelos membros da comunidade 
acadêmica jurídica, com a preocupação de preservar o seu conteúdo. Vale também 
ressaltar que a Portaria nº 1.886/94 encontra-se em fase de implementação uma vez 
que sua vigência data de 1997, fazendo-se esperar a graduação de sua primeira turma 
no ano de 2001. 
Com efeito, as diretrizes curriculares para a área de Direito devem beneficiar-se de sua 
experiência histórica, que tem na Portaria nº 1.886/94 sua concepção didático-
pedagógica mais relevante. Nesse sentido, deve-se tomar a necessidade de elaboração 
dessas diretrizes como uma oportunidade para se consolidar o processo de construção 
de qualidade dos cursos de Direito, o qual, contando com a participação dos principais 
responsáveis 
pelo ensino jurídico no país, teve início em janeiro de 1992 com a instalação da 
Comissão de Especialistas de Ensino de Direito (CEED/SESu/MEC) em parceria com a 
Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). 
As diretrizes curriculares têm em mira fornecer as linhas gerais para os cursos jurídicos 
estruturarem seus projetos pedagógicos de forma autônoma e criativa, segundo suas 
vocações, demandas sociais e mercado de trabalho,  objetivando a formação de 
recursos humanos com elevado preparo intelectual e aptos para o exercício técnico e 
profissional do Direito. 
As diretrizes não constituem prescrições fechadas e imutáveis, mas parâmetros a partir 
dos quais os cursos criarão seus currículos em definitiva ruptura com a concepção de 
que são compostos de uma extensa e variada relação de disciplinas e conteúdos como 
saberes justapostos ou superpostos e que não passam de repetição do já pensado. Em 
outras palavras, a educação jurídica tem sido excessivamente centrada no 
fornecimento do maior contingente possível de informações. Todavia, esse modelo 
informativo de ensino não capacita o operador técnico do Direito a manusear um 
material jurídico cambiante, em permanente transformação, nem a desenvolver um 
adequado raciocínio jurídico.  
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Os cursos deverão, portanto, privilegiar o que é essencial e estrutural na formação dos 
alunos, tomando-se os currículos como totalidades vivas de uma ampla e sólida 
formação que expressem o núcleo epistemológico de cada um. E, nesse sentido, as 
diretrizes curriculares devem sinalizar para a necessária flexibilização que permita o 
favorecimento à elevação da qualidade. 
O ensino de Direito no país encontra-se em uma situação promissora como 
conseqüência da adoção da Portaria nº 1.886/94 e da instalação de um sistema de 
avaliação, o qual compreende a aferição das Condições de Oferta dos cursos jurídicos 
e a aplicação do Exame Nacional de Cursos, além da própria adoção do Exame de 
Ordem pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sendo certo que esse processo 
deve ser melhor explicitado nessas diretrizes, aqui apresentadas de forma preliminar 
com a preocupação de assegurar o prosseguimento do diálogo com a comunidade. 
  
Da chamada de contribuições 
 
Nesse sentido, as sugestões das instituições de ensino, das entidades profissionais, 
das coordenações dos cursos jurídicos e das representações discentes deverão ser 
encaminhadas, até o dia 30 de junho de 2000, para o seguinte endereço: 
 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Superior 
Diretrizes Curriculares do Curso de Direito 
Esplanada dos Ministérios - Bloco “L”, Edifício Sede, 3º andar, sala 302 
CEP 70.047-903 
Brasília – DF 
fone: (0xx61) 214.8039 
fax: (0xx61) 224.8920 
e-mail: rubens@sesu.mec.gov.br 
 
 
As sugestões encaminhadas deverão, preferencialmente, dialogar com as diretrizes 
aqui apresentadas, as quais apontam para os parâmetros abaixo detalhados, valendo 
ressaltar que, após o recebimento das sugestões, a Secretaria de Educação Superior 
(SESu) do Ministério da Educação (MEC) encaminhará proposta definitiva de resolução 
ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 
 
(I) Do perfil desejado do formando 
 
O perfil desejado do formando de Direito repousa em uma sólida formação geral e 
humanística, com capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de 
interpretação e valoração dos fenômenos jurídico-sociais, aliada a uma postura 
reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a 
aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o 
trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 
Nesse sentido, o curso deve proporcionar condições para que o formando possa, ao 
menos, atingir as seguintes características em sua futura vida profissional: 
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(a) permanente formação humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à 
adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações 
sociais; 
(b) conduta ética associada à responsabilidade social e profissional; 
(c) domínio da gênese, dos fundamentos, da evolução e do conteúdo do ordenamento 
jurídico vigente; e 
(d) consciência dos problemas de seu tempo e de seu espaço. 
 
Esse perfil acima descrito não permite, entretanto, afirmar que o curso jurídico pretenda 
formar um profissional de Direito específico. Na verdade,  os cursos jurídicos formam 
bacharéis em Direito com habilitação suficiente para, uma vez atendidas as exigências 
de ingresso, o exercício de uma das muitas profissões jurídicas, tais como a advocacia, 
a magistratura, o ministério público e o magistério. 
 
(II) Das competências e habilidades desejadas 
 
O curso jurídico deve proporcionar condições para que o formando possa desenvolver 
as seguintes capacidades: 
 
(a) capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do Direito a partir 
da constante pesquisa e investigação; 
(b) capacidade para equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as 
demandas individuais e sociais; 
(c) capacidade de desenvolver formas judiciais e extrajudiciais de prevenção e solução 
de conflitos individuais e coletivos; e 
(d) capacidade de atuação individual, associada e coletiva no processo comunicativo 
próprio ao seu exercício profissional. 
 
Para alcançar essas capacidades, o curso jurídico deve propiciar a seus alunos o 
desenvolvimento das seguintes habilidades: 
 
(a) leitura e compreensão de textos e documentos; 
(b) interpretação e aplicação do Direito; 
(c) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 
do Direito; 
(d) produção criativa do Direito; 
(e) correta utilização da linguagem – com clareza,precisão e propriedade – fluência 
verbal e riqueza de vocabulário; 
(f) utilização do raciocínio lógico, de argumentação,de persuasão e de reflexão crítica; 
(g) julgamento e tomada de decisões; e 
(h) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 
Direito. 
 
 
(III) Do Projeto Pedagógico 
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Na composição de seus projetos pedagógicos, os cursos jurídicos deverão definir os 
seguintes itens: 
 
(a) objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, geográfica e social; 
(b) condições objetivas de oferta (perfil, titulação e nominata do corpo docente, infra-
estrutura) e vocação do curso; 
(c) perfil, habilidades, aptidões e competências de seus formandos; 
(d) grau de adesão e participação docente na elaboração do projeto; 
(e) currículo pleno, em cuja composição os conteúdos mínimos relativos aos eixos de 
formação fundamental e profissional não poderão ultrapassar metade da carga horária 
total necessária para a integralização do curso; 
(f) formas de realização da interdisciplinaridade; 
(g) cargas horárias das disciplinas e total necessáriapara integralização do curso; 
(h) integração da teoria e da prática; 
(i) integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
(j) linhas institucionais de pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a realização de iniciação científica; 
(k) concepção e composição das atividades do estágio de prática jurídica; 
(l) auto-avaliação; 
(m) concepção e composição do programa de extensão; 
(n) concepção e composição das atividades complementares; 
(o) formas de trabalho de conclusão de curso; 
(p) sistema de acompanhamento de egressos; 
(q) habilitações diferenciadas, em áreas de concentração, quando necessárias ou 
recomendadas; e 
(r) oferta de cursos seqüenciais, quando for o caso. 
 
 
(IV) Dos conteúdos curriculares 
 
Por outro lado, os cursos jurídicos poderão definir, com autonomia, em seus projetos 
pedagógicos, os quais deverão ser fruto de uma reflexão e de um esforço coletivos dos 
integrantes da instituição, o conteúdo curricular de modo a atender a três eixos 
interligados de formação: fundamental, profissional e prática. 
O eixo fundamental tem por objetivo integrar o estudante no campo do Direito, sob a 
perspectiva de seu objeto, apontando ainda para as relações do Direito com outras 
áreas do saber pertinentes à compreensão de seu método e finalidades. Ele deve 
apresentar, pelo menos, os conteúdos curriculares abaixo destacados. 
 
Eixo de formação fundamental (relacionado com o conhecimento do Direito): 
 Introdução ao Direito; 
Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Jurídicos; 
Ciência Política;  
Deontologia;  
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Economia; 
 Filosofia; 
História e 
Sociologia. 
 
Os conteúdos mínimos do eixo de formação profissional, ao prepararem o estudante 
para aprender sempre mais, deverão, para além do enfoque dogmático, preocupar-se 
em estimular o discente, pela técnica do raciocínio jurídico, a conhecer e produzir o 
conhecimento de amanhã, enfatizando as diversas teorias gerais, concorrentes, 
recorrentes e contraditórias, com rigorosidade metódica e adequada interlocução com 
os conteúdos de formação fundamental. Nesse sentido, o eixo de formação profissional 
deve apresentar, pelo menos, os conteúdos curriculares que se encontram abaixo 
listados. 
 
Eixo de formação profissional (com ênfase nas Teorias Gerais): 
 Direito Administrativo; 
 Direito Civil,  
Direito Constitucional;  
Direito Penal; 
 Direito Processual e 
Direito do Trabalho. 
 
Por fim, o eixo de formação prática deve almejar a integração entre a prática e os 
conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, além da implementação, no âmbito 
da iniciação profissional, das atividades relacionadas ao estágio de prática jurídica. 
 
Eixo de formação prática:  
integração entre teoria e prática e desenvolvimento das atividades do estágio de prática 
jurídica. 
 
Os conteúdos mínimos relativos aos eixos de formação fundamental e profissional não 
poderão ultrapassar metade da carga horária total necessária para a integralização do 
curso, devendo a oferta de disciplinas complementares, optativas ou eletivas, referentes 
às novas demandas sociais ou às peculiaridades de cada região, ocupar uma parcela 
bastante significativa do remanescente da carga horária total do curso, assegurando-se 
plena liberdade para cada instituição de ensino tanto na composição de seu elenco 
quanto na escolha do regime acadêmico (seriado, créditos) adotado. 
Por outro lado, os cursos jurídicos deverão construir seu currículo pleno observando a 
interdisciplinaridade e exigindo, como requisito para a sua conclusão, a realização de 
um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o qual deverá ser fruto de um processo de 
orientação acadêmica, ainda que efetuada por profissional não docente, com defesa 
pública perante banca examinadora e com integração de tais atividades na carga 
horária dos profissionais docentes. 
 
(V) Da duração do curso 
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A duração do curso jurídico deve obedecer aos seguintes parâmetros: 
 
(a) a realização de uma carga horária total mínima de3.300 horas de atividades; 
(b) a integralização da carga horária total far-se-á em, no mínimo, 5 (cinco) anos, com a 
duração máxima não podendo ultrapassar o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) 
da duração mínima adotada; 
(c) o curso noturno, que observará o mesmo padrão de desempenho e qualidade do 
curso diurno, terá um máximo diário de 4 (quatro) horas de atividades didáticas; 
(d) as atividades complementares observarão o limite mínimo de 5% (cinco por cento) e 
máximo de 10% (dez por cento) da carga horária total do curso; 
(e) o estágio deverá observar o percentual de 10% (dez por cento) da carga horária 
total do curso; 
(f) a integralização do estágio far-se-á em, no mínimo, dois anos. 
 
 
(VI) Do estágio 
 
As atividades de estágio simuladas e reais devem ser diversificadas, provendo a 
instituição instalações adequadas para funcionamento do núcleo correspondente para 
treinamento das atividades profissionais de advocacia, ministério público, magistratura e 
demais profissões jurídicas, bem como para atendimento ao público. 
As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante convênios, que 
possibilitem a formação dos alunos na prestação de serviços jurídicos. Essas 
atividades, simuladas e reais, serão exclusivamente práticas, sem utilização de aulas 
expositivas, compreendendo, entre outras, redação de atos jurídicos e profissionais, 
peças e rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, visitas 
relatadas a órgãos judiciários, análise de autos findos, prestação de serviços jurídicos, 
treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação, treinamento prático de 
deontologia profissional. 
A finalidade do estágio curricular é proporcionar ao aluno formação prática, 
desenvolvendo as habilidades, aptidões e competências necessárias à atuação 
profissional. A concepção e organização das atividades práticas devem se adequar aos 
conteúdos dos eixos fundamental e profissional, trazendo ao discente uma perspectiva 
integrada da formação teórica e prática. 
 
(VII) Das atividades complementares 
 
As atividades complementares, que observarão o limite mínimo de 5% (cinco por cento) 
e máximo de 10% (dez por cento) da carga horária total do curso, deverão ser 
ajustadas entre o corpo discente e a direção ou coordenação do curso, incluindo as 
práticas de pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, 
monitoria, iniciação científica, além de disciplinas oferecidas por outras unidades de 
ensino e não previstas no currículo pleno do curso jurídico. 
 
(VIII) Da pesquisa 
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O curso jurídico interligará as atividades de ensino com a pesquisa jurídica própria ou 
interdisciplinar. Nesse sentido, a instituição deverá oferecer as seguintes medidas: 
 
(a) a adoção de linhas institucionais de pesquisa; 
(b) a formação de grupos de pesquisa com participação discente em programas de 
iniciação científica; 
(c) a integração da atividade de pesquisa com o ensino; 
e 
(d) a manutenção de periódicos para publicação da produção intelectual de seus corpos 
docente e discente. 
 
(IX) Da extensão 
 
O curso promoverá a extensão jurídica permanente, proporcionando um efetivo 
envolvimento de seus docentes e discentes com a comunidade por meio de programas 
próprios e interdisciplinares em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), além 
da oferta de uma educação jurídica continuada. 
 
(X) Da avaliação 
 
Na adoção das diretrizes curriculares, os cursos de graduação em Direito devem 
desenvolver um plano de avaliação interna com o objetivo de acompanhar 
sistematicamente a consolidação de seu projeto pedagógico. 
Essa modalidade de avaliação, a qual não exclui a contribuição externa, tem por 
objetivo proporcionar aos integrantes do curso – dirigentes, corpos docente e discente – 
um sistema de informações atualizadas sobre a implantação do projeto pedagógico, 
além de estabelecer uma análise crítica acerca dos recursos acadêmicos, da atuação 
docente e da infra-estrutura disponível. 
A metodologia e os critérios de avaliação sobre o desempenho docente, compreendidas 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, devem ser estabelecidos por uma 
comissão docente interna do curso de Direito, a qual deverá integrar, em suas 
atividades, os indicadores qualitativos estabelecidos nos instrumentos institucionais de 
avaliação implementados pela Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) e pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 
Por sua vez, as instituições de ensino devem proporcionar os recursos técnicos e infra-
estruturais necessários para viabilizar a implementação dos planos de avaliação 
interna, cujos resultados devem ser amplamente divulgados por toda a comunidade 
acadêmica envolvida. 
 
Por fim, quanto à avaliação do desempenho discente, devem ser definidos os objetivos 
e métodos a serem empregados, estimulando-se a aplicação de suas diferentes 
modalidades em todos os eixos temáticos do projeto pedagógico. 
 
(XI) Dos cursos seqüenciais 
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A instituição de ensino poderá oferecer cursos seqüenciais, paralela e conjuntamente 
com o curso jurídico regular, para áreas de especialização emergente ou conexas à 
formação de Direito ou interdisciplinar, segundo as demandas do mercado de trabalho, 
com expedição de diplomas próprios. 
 
Da conclusão 
 
Em conclusão, deve registrar-se que as presentes diretrizes constituem-se, tão 
somente, em um documento preliminar a ser amplamente debatido pela comunidade 
acadêmica jurídica, sendo certo que o mesmo não pretende cercear as escolhas 
acadêmicas a serem efetuadas pelas instituições de ensino, mas servir de “referência 
para as Instituições de Ensino Superior na organização de seus programas de 
formação, permitindo flexibilidade na construção dos currículos plenos” (Edital 
SESu/MEC nº 4/97). 
 
Brasília, 09 e 10 de maio de 2000 
 
Paulo Luiz Netto Lôbo 
Professor Adjunto 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 
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Professor Adjunto 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 
Sérgio Luiz Souza Araújo 
Professor Adjunto 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 
Loussia Penha Musse Felix 
Professora Adjunta Universidade de Brasília (UnB) 
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Anexo VIII 
 
PENSANDO O ENSINO DO DIREITO ATRAVÉS DE UMA PESQUISA: 
CONTRIBUIÇÕES SOB A PERSPECTIVA DA SOCIOLOGIA JURÍDICA  

Roberto Fragale Filho∗ 

Felipe Dutra Asensi∗∗ 

Silvia Primila Garcia Raskovisch∗∗∗  
RESUMO  
Neste artigo, será realizada uma análise dos resultados da pesquisa “Direito e ensino: 
contribuições sob a perspectiva da sociologia jurídica”, desenvolvida na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal Fluminense. A pesquisa teve como objetivo geral a 
identificação e sistematização de informações acerca dos avanços e obstáculos 
epistemológicos que estão associados à compreensão dos juristas, influenciando na 
sua capacidade analítica da especificidade dos fenômenos sociais e produzindo 
impactos na forma do ensino jurídico. Para explorar as questões concernentes aos 
objetivos, o universo empírico foi constituído pelos alunos da disciplina Sociologia 
Jurídica do turno da noite de 2006/1. Compreendemos que esta disciplina tem oferecido 
novas possibilidades de pensar o ensino do direito; e, por essa razão, o foco de análise 
se concentrou nos relatos apresentados pelos próprios alunos por meio da técnica de 
pesquisa qualitativa de grupo focal. Como resultados, observamos que a mudança do 
paradigma dogmático não se dá de forma completa, trazendo ambigüidades, 
contradições e conflitos que subjazem tanto na via institucional quanto de forma 
subjetiva nos atores sociais. Por essa razão, a mudança de paradigma está 
intimamente relacionada à superação de obstáculos epistemológicos. Reconhecer a 
importância desta perspectiva como lócus de superação do ensino tradicional por meio 
da ênfase em uma abordagem crítica e problematizante do direito e das instituições 
jurídicas é o primeiro passo para essa nova visão.  
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DO DIREITO; DOGMATISMO; PARADIGMA  
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ABSTRACT  
In this article, it will be carried through an analysis of the results of the research "Law 
and teaching: contributions from the sociology of law’s perspective", developed in 
Universidade Federal Fluminense’s Law Faculty. The research had as general objective 
the identification and systematization of informations concerning to the epistemological 
advances and obstacles that are associated to the comprehension of jurists, influencing 
in theirs analytical capacity of the social phenomena’s singularity and producing impacts 
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in the form of law teaching. To explore the concerned questions to the objectives, the 
empirical universe was constituted by the students of the discipline Sociology of Law of 
the 2006/1 night. We understand that this discipline has offered new possibilities to think 
the teaching of the law; and, therefore, the focus of analysis is concentrated in the 
stories presented by the proper students through the qualitative research technique 
called focal group. As results, we observe that the change of the dogmatic paradigm is 
not made completely, bringing ambiguities, contradictions and conflicts that underlie in 
the institutional way as well as in the social actors’ subjectivity. Therefore, this paradigm 
change is related to the overcoming of epistemological obstacles. Recognize the 
importance of this perspective as locus of overcoming the traditional teaching 
empathizing the critical approach of law and the legal institutions is the first step for this 
new view.  
KEYWORDS: LAW TEACHING; DOGMATISM; PARADIGM  
I. INTRODUÇÃO: O ENSINO DO DIREITO  
O direito se constituiu historicamente como campo de saber realizando um movimento 
de autonomização em relação a outros campos, tais como a sociologia e a 
antropologia. Podemos afirmar que a lógica do direito é uma lógica binária, que pensa 
em categorias que não admitem anomalias, meio-termos, desvios. Não admite, 
portanto, gradações ou hibridismos, na medida em que tudo tem um fundamento lógico-
sistemático por meio de um sistema de racional de explicações, e isso traz 
conseqüências para a sua própria metodologia de ensino. Esta lógica binária está 
relacionada ao que Bourdieu (2000) chama de retradução do direito, vale dizer: ao 
tentar explicar os fatos sociais sob o prisma de categorias pré-determinadas, a lógica 
jurídica faz com que estes fatos percam a sua especificidade e originalidade. Em outras 
palavras, ao tentar encaixar fenômenos complexos em molduras rígidas, o direito 
desconsidera as peculiaridades. Assim, não se considera o contexto de produção da 
norma ou as relações de força que se estabelecem em seu interior e perpassam toda a 
sua confecção. Esta lógica insere fenômenos sociais complexos em contextos de “sim” 
e “não”, “certo” e “errado”, sem levar em conta as gradações, os liames, os interstícios, 
a complexidade.  
Esta maneira de pensar o direito representa um paradigma. Metaforicamente, 
paradigma é a lente por meio da qual se enxerga o mundo; ou seja, é um conjunto de 
valores, visões de mundo e representações que condicionam a forma por meio da qual 
os indivíduos lêem a realidade à sua volta. Kuhn define "paradigma" como uma série de 
suposições, métodos e perspectivas, envolvendo uma verdadeira “teoria ampliada” que 
é formada por “conceitos, modelos, analogias, valores, regras para a avaliação de 
teorias e formulação de problemas, princípios metafísicos (...) e ainda pelo que ele 
chama de ‘exemplares’” (Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 2000: 24). De acordo com 
Kuhn, “abandonar o paradigma é deixar de praticar a ciência que este define” (Kuhn, 
2005: 56). De fato, Kuhn salienta que o problema dos paradigmas consiste no fato de 
tenderem a se tornar fechados e rígidos, de modo que os grandes progressos de uma 
ciência só acontecem quando os seus próprios paradigmas são desafiados e 
substituídos por novos paradigmas, constituindo-se ciências revolucionárias.  
Como foi ressaltado, a noção de paradigma engloba o que Kuhn denominou de 
“exemplares”. Basicamente, os exemplares são “soluções concretas de problemas que 
os estudantes encontram desde o início de sua educação científica, seja nos 



640 

 

laboratórios, exames ou no fim dos capítulos dos manuais científicos” (Kuhn, 1970b:232 
apud Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 2000:24). Assim, uma forma de cristalização 
de paradigmas está diretamente relacionada ao ensino, que difunde e reforça a forma 
vigente de ver o mundo. Os exemplares são a parte mais importante de um paradigma, 
pois auxiliam na “apreensão dos conceitos científicos e para estabelecer que problemas 
são relevantes e de que modo devem ser resolvidos” (Alves-Mazzotti & 
Gewandsznajder, 2000:25), funcionando como guias de ensino e pesquisa.  
Bachelard (1978), em perspectiva similar, destaca que, ao longo do progresso do 
pensamento científico, os conhecimentos se formam por ruptura. Valorizando a 
liberdade criadora, o autor ressalta que esta ruptura se dá pela imaginação, e “é em 
termos de obstáculos que o problema do conhecimento científico deve ser colocado” 
(Bachelard, 1996: 17). Em linhas gerais, podemos dizer que os obstáculos 
epistemológicos são valores e intuições de caráter subjetivo e dificilmente são 
abandonados. O obstáculo “se incrusta no conhecimento não questionado” (idem, 19), 
podendo ser descrito como fator que impede o entendimento adequado de uma "lição" 
por um aluno, por exemplo; ou a forma que um professor profere sua aula. De certa 
forma, a noção de obstáculo epistemológico está diretamente associada à concepção 
de paradigma de Kuhn (2005). Os homens, quando se deparam com algo que não 
conseguem resolver, se afastam de um entendimento mais inovador, trazendo como 
conseqüência a inércia. Mais propriamente, “o instinto conservativo passa então a 
dominar, e cessa o crescimento espiritual” (Bachelard, 1996:19). Desta forma, seria 
preciso fazer uma “catarse intelectual e afetiva” (idem, 24) para adquirir o novo 
conhecimento e romper com o obstáculo. Este é o motivo pelo qual o saber é um ato de 
criação, e criar é sempre romper, de modo que quem rompe o obstáculo não se 
conforma com as situações dadas. Assim, “há que se pensar contra o cérebro” 
(Bachelard, 1986:251 apud Ferreira Filho, 1997:3), e não em consonância com ele.  
No campo da sociologia jurídica, Carbonnier aponta que o direito se consolidou ao 
longo do tempo por meio da ênfase na sua autonomia em relação às outras ciências. 
Mais precisamente, o que explica a ampla adesão a esta idéia (mesmo que 
involuntariamente pelos juristas) é a defesa da exclusividade do direito e do 
dogmatismo, afirmando que “é próprio dele [direito] ser um deus ciumento que não 
tolera partilhas: cabe ao direito negar a qualquer outro sistema o título de direito” 
(Carbonnier, 1980:42). Observamos, no campo do ensino do direito, que algumas 
disciplinas vêm propondo uma alternativa a esse tipo de ensino - fortemente arraigado 
no dogmatismo -, dentre as quais destacamos a Sociologia Jurídica. A constituição 
desta disciplina se deu paralelamente a dois objetivos: a) promover uma reflexão mais 
apurada, de modo a propiciar elementos para pensar o direito sob uma ótica 
sociológica, histórica e não-linear; b) promover uma reflexão científica com base em 
metodologia e técnicas de pesquisa próprias. Usando a terminologia inaugurada por O. 
W. Holmes, podemos dizer que a sociologia jurídica se insere na constatação do hiato 
existente entre o law in books e o law in action. É o descompasso entre direitos 
assegurados e a prática concreta dos atores sociais que possibilita a inserção da 
sociologia no campo do direito. Nesta mesma linha, Ehrlich realiza a distinção entre o 
direito positivo, que estaria presente na norma jurídica, e o direito vivo, que seria fruto 
da dinâmica social. Este autor sustenta que “querer encerrar todo o direito de um tempo 
ou de um povo nos parágrafos de um código é tão razoável quanto querer prender uma 
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correnteza numa lagoa” (Ehrlich, 1980:110). O direito, portanto, é maior do que a 
norma, e é por meio da sua prática no cotidiano que se pode observá-lo como dinâmica 
social. Seria por meio da sociologia jurídica que poderíamos analisar esta relação entre 
o ordenamento jurídico abstrato e as práticas dos atores de forma interdisciplinar, 
rigorosa e, principalmente, empírica.  
Neste artigo será realizada uma análise dos resultados da pesquisa “Direito e ensino: 
contribuições sob a perspectiva da sociologia jurídica”, desenvolvida na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal Fluminense. A seguir, serão descritos o escopo da 
pesquisa e a estratégia metodológica que permeou a coleta de dados e a análise.  
II. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E CENÁRIO DE PESQUISA  
A pesquisa teve como objetivo geral a identificação e sistematização de informações 
acerca dos avanços e obstáculos epistemológicos que interferem na compreensão dos 
juristas, restringindo a sua capacidade analítica da especificidade dos fenômenos 
sociais e produzindo impactos na forma do ensino jurídico. Nesta linha, os objetivos 
específicos consistiram em: a) analisar os obstáculos epistemológicos referentes ao 
ensino do direito; b) identificar a contribuição da Sociologia Jurídica para a mudança da 
forma de ensino; c) identificar a percepção dos estudantes de direito sobre a relevância 
da Sociologia Jurídica para a compreensão do direito.  
Para explorar as questões concernentes aos objetivos, o universo empírico foi 
constituído pelos alunos da disciplina Sociologia Jurídica do turno da noite de 2006/1. 
Diante da complexidade do cenário do ensino do direito e suas questões correlatas, foi 
realizado um desenho metodológico qualitativo, a partir de dois eixos analíticos: o 
primeiro, conceitual, trata da construção de categorias de acordo com a perspectiva dos 
atores envolvidos; o segundo, por sua vez, se destina a examinar comparativamente os 
pontos de intersecção e divergências, tomando como referência as categorias 
construídas.  
A pesquisa teve caráter exploratório e cunho qualitativo, cuja abordagem teórica foi a 
sócio-jurídica. Como modalidade técnica de investigação foi utilizado o grupo focal, que 
é uma técnica de pesquisa qualitativa cujo objetivo consiste na compreensão das 
concepções dos atores a partir de sua interação em grupo. Esta técnica é conhecida, 
mais formalmente, como “grupo focalizado em entrevistas de profundidade” (Rea e 
Parker, 2002:93), pois: a) o termo focalizado significa que a discussão trata de um 
pequeno número de assuntos em formato semi-estruturado; b) o termo grupo indica o 
compartilhamento de interesses dos indivíduos pela discussão, que irão interagir uns 
com os outros em seu desenrolar; c) o termo profundidade remete a uma discussão 
penetrante e completa; d) o termo entrevista significa que um moderador conduz a 
discussão, incentivando a interação entre os participantes (idem).  
Por essa razão, o grupo focal não tem o interesse de captar o sentido de cada ação 
para o individuo, mas sim o sentido construído mediante a interação entre os atores. 
Segundo Flick, “o pano de fundo teórico do método é a construção conjunta da 
realidade” (Flick, 2004: 134), de modo a captar a complexidade das relações em 
interação. Assim, “a vantagem dessa complexidade é que os dados são mais ricos e 
possuem maior diversidade em seu contexto do que em uma entrevista individual” 
(idem, 135). Basicamente, há um moderador com a função de guiar um grupo de 
aproximadamente 5 a 8 pessoas numa discussão que tem por objetivo revelar 
experiências, sentimentos, percepções e opiniões sobre determinado assunto. O grupo 
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é formado por participantes que têm características em comum (serem alunos da 
disciplina sociologia jurídica) e são incentivados pelo moderador a conversarem entre 
si, trocando experiências e interagindo sobre suas idéias, sentimentos, valores e 
anseios.  
Na pesquisa, o grupo focal obedeceu à seguinte sistemática: na primeira parte, foi 
realizada uma breve rodada de perguntas com relação ao ensino do direito, suas 
deficiências e avanços. Na segunda parte, foram apresentados três casos controversos 
em que estivesse presente o conflito entre leis e práticas sociais. Na terceira parte, foi 
realizado um debate sobre a importância da Sociologia Jurídica no ensino do direito e a 
sua contribuição para os alunos. Como foram alunos concluintes da disciplina, 
estiveram hábeis para entender ou refutar a sua importância. Ademais, o debate dos 
casos feito anteriormente possibilitou elementos para relacionar a Sociologia Jurídica e 
o ensino.  
III. DESAFIOS DE SUPERAÇÃO DE OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS  
3.1. Que direito? Que ensino?  
Durante o grupo focal, foi debatida a questão do ensino do direito sob a perspectiva do 
paradigma. Durante os relatos, uma primeira impressão que pudemos ter foi a 
associação entre “boa aula” e “aula bem preparada”; ou seja, o critério para definir uma 
boa aula remete corriqueiramente ao seu aspecto formal, afastando-se a importância do 
conteúdo em si. Observe esta passagem:  
Pesq: Vamos lá... pensar aula boa: o que que é uma aula boa?  
A – Aula que o professor prepara.  
A primeira resposta foi enfatizando esse aspecto formal como indicador de uma boa 
aula, e assim se seguiram os relatos subseqüentes, nos quais predominou a 
associação entre “boa aula” e “aptidão pessoal do professor” (Ex.: didática, forma de 
apresentação, assiduidade, etc.), não levando em conta o conteúdo apresentado 
durante esta disposição formal. Observe:  
Pesq. – E o que que mais caracteriza uma boa aula? Você ia falar né B?  
B – Eu acho interatividade. Eu acho que o professor... que os professores que a gente 
tem chegam aqui e você tem a impressão de que ele tá aqui tanto pra aprender com 
você e você pra aprender com ele... são as melhores aulas. Pode... percebe isso... por 
exemplo, é o X... o X chega aqui, ele é um cara incrível e dá uma aula que todo mundo 
fica babando, impressionante. De repente alguém levanta a mão e dá uma opinião, ele 
pára a aula e começa... sabe... a falar “nossa, que bacana, isso eu não tinha 
percebido.” Isso começa a chamar atenção daqueles que tão às vezes boiando. Ele é 
uma cara que prende sua atenção.  
Nesta passagem, a idéia de aula interativa, tal qual propõe a participante, passa 
necessariamente pelo reconhecimento por parte do professor de que os alunos também 
são produtores de conhecimento e sujeitos ativos na construção coletiva do saber. A 
postura de considerar os alunos em sua aula demonstraria a necessidade de romper 
com a dicotomia historicamente constituída entre instrutor e instruído, de modo a 
horizontalizar o processo de aprendizado sob uma perspectiva participativa. Este é um 
dos indicativos de uma boa aula com relação ao conteúdo, razão pela qual este tema 
veio à tona durante o encontro, como se pode observar abaixo:  
Pesq. - E como é que deveria ser abordado um conteúdo?  
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C – Eu acho que até agora só teve matérias... também como a gente já disse que não 
são muito dogmáticas, mas a abordagem que a gente tem recebido das matérias em 
geral é bom. É uma abordagem crítica, muito voltada pro que tá escrito e o que deveria 
ser, assim, reconstruído dentro dessa matéria e como isso pode ser adaptado à nossa 
realidade pra sociedade que a gente vive. Eu acho que isso é o mais importante.  
Pesq. – Agora, vocês falaram de abordagem crítica, o que que é abordagem crítica?  
A – Que não existe um único caminho.  
D – Não existe um único caminho?  
A – Que existem alternativas.  
B – Mostra mais que um caminho pra uma única coisa. Que você tem a opção de peso 
dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada uma. Que não te induz a um 
pensamento; te induz a vários e você escolhe qual você vai seguir.  
Nestas passagens, podemos identificar uma valorização da crítica muito forte para a 
caracterização do que seria uma boa aula. Interessante notar que esta abordagem 
crítica, nos relatos apresentados, está relacionada ao debate existente entre os direitos 
assegurados e as práticas concretas dos atores sociais. Neste sentido, abordar 
criticamente seria mostrar em que medida o descompasso entre lei e fatos sociais 
problematiza o campo do direito mediante a ênfase de que, neste campo, não há jamais 
um único caminho possível. A crítica, portanto, representaria a tentativa de superação 
do dogmatismo e do formalismo, buscando na sociedade a explicação do fenômeno 
jurídico. Mais ainda, uma abordagem crítica passaria pela reflexão concreta do direito 
durante o ensino ou, em outras palavras, por meio da utilização de exemplos:  
E – Não eu acho que tem que realmente botar de uma maneira simples pra gente poder 
entender porque se forem usar os jargões que os advogados, que os juízes usam, 
então realmente não vai entender nada. Acho que muitos professores chegam aqui e 
começam a entrar no exemplo, entrar no exemplo cada vez mais e fugir da matéria... a 
gente se perde.  
Pesq. – Mas aí, acompanha o raciocínio do A: mas aí quando ele entra no exemplo ele 
não tá se remetendo à realidade? Não tá parando de filosofar um pouco?  
E – Por cinco minutos sim, mas por vinte e cinco é meio difícil né?  
Pesq. – Então o problema não é não se remeter à realidade, mas sim se remeter muito 
ao que não é?  
C – Se aprofundar em coisa que... Assim, eu acho que é sempre importante a gente 
saber coisas além da matéria, mas às vezes foge da matéria...  
Neste trecho é possível observar uma ambigüidade: ao mesmo tempo em que se 
valoriza o exemplo como uma passagem do abstrato à realidade concreta, se 
desvaloriza o mesmo ao enfatizar que o exemplo sem abstração produz confusão e 
ininteligibilidade. Talvez esta confusão seja permanente pelo fato do direito tradicional, 
muito apegado a abstrações e generalidades, ainda esteja presente na estrutura de 
pensamento dos alunos, de modo que os exemplos sirvam muito mais para confirmar a 
abstração do que para se singularizar e evidenciar a sua insuficiência heurística e 
explicativa. Deste modo, durante os relatos tentou-se esmiuçar a questão dos exemplos 
tomando a perspectiva de “exemplares” de Kuhn. A seguinte passagem é relevante:  
A – Agora talvez completando o que elas já falaram, o cara tem que dizer assim: pra 
que serve isso?  
C – É.  
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Pesq. – E eles dizem? Em geral eles dizem pra que serve?  
B – Não.  
Observamos que a utilização de exemplos talvez não seja propriamente o problema 
mais grave para os participantes, mas sim a insuficiente demonstração de sua utilidade 
ou praticidade. O exemplo não se justifica se esmiuçar uma teoria ou uma abstração, 
mas tão somente se demonstrar a utilidade do que se pretende explicar. Portanto, não 
se trata de demonstrar como funciona, mas para que funciona.  
Resumindo: o paradigma vigente no ensino do direito preconiza o formalismo e o 
dogmatismo. Segundo os relatos, a partir de abordagens realizadas por professores – e 
não pelo conteúdo das disciplinas em si – tem sido possível a superação deste 
paradigma por um outro muito mais crítico e associado à realidade social. Por outro 
lado, ainda há aspectos remanescentes do paradigma anterior, que dizem respeito 
tanto ao ensino (associação entre “boa aula” e aspecto formal) quanto ao conteúdo 
(exemplos que não podem se remeter somente à realidade; exemplos que devem servir 
a uma utilidade). Por essa razão, o ensino do direito passa por uma fase nebulosa, 
cinzenta, na qual as perspectivas se alimentam e interagem entre o novo e o velho, 
entre o abstrato e o concreto,  demandando uma nova postura dos professores frente à 
abordagem dos conteúdos. Talvez o caminho seja a valorização da abordagem 
sociológica, como veremos oportunamente.  
3.2. O primeiro caso: a questão da desigualdade  
Todos os casos foram lidos pausadamente na ocasião do grupo focal. Vejamos o texto 
do primeiro caso:  
João, morador de rua no bairro de Botafogo, esteve presente na parte da tarde do dia 
10/06/2005 no Supermercado BomPreço e subtraiu duas latas de milho em conserva. 
Na ocasião, os seguranças do supermercado flagraram João através de circuito interno 
de câmeras e o levaram para a delegacia.  
Na audiência criminal, João alegou que, pelo fato de ser morador de rua, encontrava-se 
com fome e, por essa razão, realizou o feito. O defensor do réu endossou afirmando 
que a subtração realizada por João é irrisória, constituindo uma bagatela. A despeito, o 
juiz do processo condenou o réu à pena de reclusão de 2 anos, com base no artigo 155 
do Código Penal (crime de furto)  
Ao final da leitura, o moderador pediu para que os presentes comentassem a situação. 
De início, os participantes manifestaram-se a favor da condenação de João, exceto A, 
que alegou estado de necessidade. Este caso se trata de um conflito entre lei e 
condicionantes sociais; porém pouco se falou no início da discussão sobre este conflito, 
pois os participantes se concentraram na possibilidade ou não de condenar João na 
forma da lei. O centro do debate tornou-se, assim, a (in)justiça no momento da 
aplicação da pena, sem qualquer dos participantes levantar o debate acerca do 
princípio da bagatela citado na descrição do caso em nenhum momento. Deste modo, 
podemos apontar um primeiro indicador relevante acerca do obstáculo epistemológico: 
os participantes discutiram somente a condenação, sem levar em conta a possibilidade 
de não ser condenado em virtude de um principio de direito.  
Por outro lado, apesar da discussão ter se concentrado na aplicação da lei, por vezes 
os participantes traziam questões sociais. Vejamos as seguintes passagens:  
B – Eu acho que... Assim, o cara passava fome, ele entra na cadeia lá ele tem a 
refeição, pelo menos deveria ter, aí ele tá comendo. Aí daqui a dois anos ele sai, é 
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inserido novamente no tipo de vida que ele tinha. O que que ele vai fazer? Vai furtar 
novamente. Então por isso que eu acho... a condenação eu não acho injusta, eu acho 
injusta apenas a reclusão. Qual é a ressocialização que vai ter pra essa pessoa? Eu 
acho que ela deveria ser então... Tudo bem, roubou por fome, não vai ser condenado, 
não vai ser preso, mas o que que eu vou fazer pra essa pessoa não voltar a roubar? Eu 
acho que esse é ponto falho.  
E – Não.. é... Embora seja estado de necessidade como o A falou, a pena de reclusão 
de dois anos é realmente patético. Eu não concordo em nenhum momento com isso. 
Mas o que que você pode fazer? O cara furtou, você vai ter que condenar. Eu acho a 
condenação errada realmente... qualquer outra realmente. O que fazer pra ele voltar e 
se inserir na sociedade novamente e acabar novamente um morador do bairro de 
Botafogo ou qualquer outro e acabar no mesmo lugar onde tava antes?  
B – Eu acho que também, esses problemas vem muito da questão social mesmo... 
Assim problema de grupo, da pessoa por causa de fome, né, ou assalto, isso tudo 
aumentou muito por quê? Por causa da... desemprego, pobreza... as coisas todas 
sociais que vêm acontecendo.  
Observamos nos relatos uma abordagem interessante: apesar da questão social 
emergir como fator que deva ser considerado, ela não aparece como uma possibilidade 
de absolvição do réu. A questão social se limita ao momento de aplicação da pena 
cominada legalmente, mesmo que haja problemas sociais que possam advir de uma 
eventual condenação. O social se encontra, em certa medida, submetido à norma, não 
podendo extrapolá-la.  
O centro do debate, então, foi a adequação da pena ao crime cometido, tratada como 
“injusta” e “desproporcional” pelos participantes. Porém, diante deste impasse entre 
problemas sociais e lei, optou-se por seguir esta, mesmo reconhecendo a relevância 
daqueles no momento da aplicação da pena.  
3.3. O segundo caso: conflito entre lei e garantias  
O segundo caso esteve presente no seguinte texto:  
Na manhã do dia 10/05/2006, Carlos e Juliano, investigadores de uma delegacia de 
Niterói, interceptaram uma ligação telefônica entre Ângelo e Bruno. O conteúdo da 
ligação dizia respeito à entrega de armamentos adquiridos de forma ilícita, que seriam 
utilizados para proteção e manutenção do tráfico. Ambos os policiais, sabendo o local e 
a hora combinados pelos traficantes, compareceram ao mesmo e efetuaram a prisão 
em flagrante.  
Na audiência criminal, Ângelo e Bruno alegaram que aquela prisão era ilegal, na 
medida em que não havia um mandado judicial que autorizasse a interceptação. Os 
advogados dos réus endossaram o argumento chamando atenção para a Teoria dos 
Frutos da Árvore Envenenada, que preconiza que mesmo que a prova do crime seja 
inconteste, caso ela tenha sido conquistada por meio de atos irregulares, será inválida. 
Inclusive ressaltaram que esta é uma jurisprudência consolidada no STF.  
Ao final da leitura, o moderador pediu para que os presentes decidissem sobre o caso 
na posição de juízes. De início, observamos uma preocupação dos participantes em 
saber qual o status jurídico da “Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada” no 
ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, iniciaram a discussão retomando as fontes 
de direito, havendo uma oscilação constante entre o recurso à lei e o afastamento da 
lei. Observe:  
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A – Como não tem súmula vinculante ainda... não saiu nenhuma súmula ainda né de 
efeito vinculante... eu também condenaria na esperança de surgir essa jurisprudência.  
A – Teoria dos frutos de árvore envenenada é doutrina. Doutrina é ação de direito. Você 
não é obrigado a seguir. Aliás você não é obrigado a seguir nem jurisprudência.  
Pesq. – E se fosse lei? E se fosse, se tivesse no Código de Processo Penal?  
A – Eh, aí eu encaro, eu encararia. Mesmo sob o risco de ser...  
Pesq. – Mesmo se fosse... Eh! se fosse positivado no Código de Processo Penal seria 
condenado? mesmo falando isso? Por quê?  
A – Por que nós estamos falando de justiça. Eu penso que o juiz tem que fazer justiça, 
ele não tem que seguir somente a lei, tem que seguir a lei e fazer justiça. E na 
esperança sempre de que suba né, porque provavelmente vai recorrer e que os 
tribunais superiores aí vejam essa jurisprudência né... de que a prova obtida ilicitamente 
não vale.  
Pesq. – Então tá, então, se tivesse na lei, vocês mesmo assim...  
E – Só se fosse obrigada...  
Pesq. – Obrigadas e com a lei?  
B – É.  
Pesq. – E se não tivesse na lei?  
E – A gente condenaria.  
Pesq. – Condenaria? É isso?  
B – A gente condenaria dos dois jeitos...  
E – Com exceção se a gente não tivesse como.  
Pesq. – Que é se tivesse na lei? É isso?  
E – Se não tivesse como.  
No primeiro trecho, observamos um apego à lei no sentido de que a teoria dos frutos 
seria aceita se já fosse consolidada a vinculação da súmula, o que demonstra uma 
contradição com os dois trechos seguintes, que tentam em certa medida se afastar da 
lei.  
Primeiramente, observe que o raciocínio é desenvolvido a partir das fontes de direito 
(lei, jurisprudência, doutrina, etc.), e não a partir de outros referenciais, o que reforça a 
noção de obstáculo epistemológico, na medida em que se detém somente às clássicas 
fontes do direito, sem remissão a outras fontes de caráter social. Por outro lado, 
observamos que um raciocínio baseado nas fontes do direito não necessariamente 
valida um direito material existente, como no caso da prova ilícita por derivação. Pelo 
contrário, os participantes, servindo-se de um raciocínio baseado nas fontes de direito, 
procuram justamente relegá-las a segundo plano, na medida em que afirmam que 
condenariam os flagrados mesmo se fosse contra a lei, a jurisprudência ou a doutrina.  
Se no primeiro caso apresentado observamos um apego muito maior à lei, 
desconsiderando outros aspectos que remetiam ao principio da bagatela, neste temos 
fundamentalmente o inverso: a lei é tida como algo que não deve ser seguido para, 
então, haver “justiça”. A noção de justiça no primeiro caso está associada à correta 
aplicação da lei; ao passo que, no segundo, está relacionada ao seu afastamento. Fica 
visível, portanto, a contradição dos discursos, que é típica do conflito entre a 
perspectiva dogmática e uma visão mais interdisciplinar sobre o direito. Prossigamos:  
E – Se tiver expresso na lei que tratando-se desse caso o juiz não pode se posicionar, o 
juiz não pode ir contra a lei. Se o juiz não pode ser contra a lei e a lei diz que eles não... 
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que eles não devem ser condenados por que interceptou a ação é uma forma ilícita 
né... de você ver o crime. Então, como juiz você seria obrigado a aceitar o que está na 
lei. Isso é, se você fosse obrigado a aceitar o que tá na lei. Caso não...  
B – O juiz... porque nem sempre a lei diz o que é certo, nem sempre a lei... ela tá eh!... 
ela condiz com aquilo que... que se tá vivenciando. Eu acho que as leis, principalmente, 
elas são construídas por uma parcela de pessoa que pertencem a uma classe, a algum 
tipo de pensamento. Isso domina totalmente notável na Constituição. Então é obvio que 
em muitas situações, assim, você não vai ter como aplicar aquilo, porque já que é feito 
por algum... algum grupo dominante sempre vai ter um que você vai ter que ajudar a ler 
a lei.  
C – Eu acho que, assim, o juiz é capaz de ver, prever as conseqüências... a lei não. 
Qual seria a conseqüência de o juiz não condenar esses dois? Eh!, os traficantes iam 
ter as armas, que poderiam muito bem gerar mortes de pessoas inocentes. Eles iam ter 
segurança para continuar o tráfico. Então eu acho que o juiz é capaz de ver as 
conseqüências do... da decisão dele. Por isso que eu condenaria mesmo que estivesse 
na lei. Porque você tem que pensar qual a conseqüência que a sua decisão vai ter pra 
sociedade. É o juiz... ele tá lá pra representar a sociedade, é isso que eu acho. Ele tem 
que ver o que é melhor pra sociedade.  
Nestes trechos, observamos um forte debate acerca do dever profissional do juiz. Se os 
participantes defendiam a não aplicação da lei, o mesmo não acontece de forma tão 
pacífica quando um deles se vê na posição de juiz. Mais uma vez a lógica dogmática se 
fez presente na discussão pois, ao incorporar a lógica profissional do magistrado, um 
dos participantes trouxe de volta o discurso de obediência à lei. Porém, em virtude do 
caráter ambíguo de oscilação que já explicamos outrora, observamos a predominância 
do discurso que preconiza que o juiz extrapole a lei e decida de acordo com critérios de 
justiça, conforme se pode observar nos dois últimos trechos.  
Além disso, cabe salientar que, em nenhum momento, se cogitou a garantia 
constitucional dos flagrados de serem acusados somente por meio de provas lícitas.  
3.4. O terceiro caso: que caminho tomar com valores imponderáveis?  
O terceiro caso esteve presente no seguinte texto:  
Armando, aposentado, sofre de uma doença degenerativa grave que demanda 
tratamento intensivo. De acordo com especialistas, o tratamento mais adequado ainda 
não é 100% confiável, pois seus efeitos são ainda desconhecidos. Este tratamento 
custa cerca de R$ 500.000,00 por mês e só é oferecido nos Estados Unidos, 
demandando a presença de Armando por, pelo menos, seis meses neste país.  
Por outro lado, o médico do SUS que atendeu Armando o recomendou um tratamento 
inferior realizado aqui no Brasil, que é bem menos custoso e serviria apenas para 
prolongar a expectativa de vida de Armando, já que fatalmente faleceria em virtude da 
degeneração. Ademais, o orçamento gasto com o “prolongamento” de Armando nos 
Estados Unidos poderia salvar outras dezenas de vidas através da compra de 
medicamentos, melhoria de hospitais, etc.  
Tendo em vista este impasse, Armando entrou com uma ação judicial pleiteando que 
seu tratamento fosse feito nos Estados Unidos, já que é seu direito, enquanto usuário 
do Sistema Único de Saúde, o tratamento que melhor respeite e mantenha seu direito 
constitucional à vida.  
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Ao final da leitura, o moderador pediu para que os presentes decidissem sobre qual 
tratamento corresponde ao direito de Armando. A temática das discussões se iniciou 
enfatizando o aspecto econômico do tratamento da doença de Armando. Os 
participantes salientaram duas questões que, segundo eles, afastariam a possibilidade 
de Armando realizar seu tratamento nos Estados Unidos: o custo do tratamento e sua 
não confiabilidade. Vejamos:  
D – Primeiro porque.. tudo bem, é assegurar o direito à vida. Mas você não pode 
considerar uma vida só. O Estado tem obrigação de... de assegurar o sistema de saúde 
pra várias tantas outras pessoas. E um tratamento de 500 mil que ainda não é 100% 
confiável seria... Qual a possibilidade do Estado de bancar isso pra uma pessoa só? 
Entendeu?  
E – Não. Também tem que pensar que você vai tá salvando um e você, não investindo 
em outro... o setor da... hospitalar mesmo você vai acabar deixando muitos outros com 
falta de medicamentos, porque 500 mil por mês, não é assim tão fácil, ainda mais pro 
SUS. Não acho que seja totalmente justo você salvar um dentre várias pessoas. E – E, 
pensando também... e pensando também que não é 100%... você também... vai que 
chega nos EUA... vai não é 100% e vive a mesma coisa que viveria aqui. Você gastou 
uma porrada de dinheiro pra nada.  
De fato, nenhuma resposta inicial foi pensando no prolongamento da vida de Armando, 
associando este prolongamento ao seu direito à saúde garantido, inclusive, 
constitucionalmente. A lógica econômica perpassou todo o discurso, tendo como 
fundamento central a não confiabilidade do tratamento. Por essa razão, foi levantada a 
hipótese pelo moderador da confiabilidade do tratamento. Observe:  
Pesq. – E se fosse confiável?  
B – Se fosse confiável, aí pensaria.  
E – Se fosse confiável, eu ainda pensaria duas vezes.  
Pesq. – Por que?  
E – Talvez eu mandaria, mas pensaria duas vezes.  
Pesq. – Por que?  
B – Se fosse confiável, aí eu mandaria porque aí é uma questão de preservação da 
vida; o cara vai sobreviver  
D – Bom, eu mandaria, eu optaria pelo SUS... a primeira vista assim. Eh! por não ser 
um método confiável assim, que eu optaria pelo SUS, mas se fosse confiável, eu... daí 
eu não... acho que tem que analisar a capacidade do SUS. Acho que olhando a 
situação hoje em dia, eu acho que o SUS não teria condições de mandar essa pessoa. 
O juiz até poderia virar e falar “tem que mandar”, mas eu acho que o SUS não ia poder 
mandar.  
A partir destes trechos, o debate tomou como pressuposto que o tratamento seria 
confiável, e portanto prolongaria efetivamente a vida de Armando. A confiabilidade saiu 
de cena e restou o debate sobre se seria possível ou não o tratamento no exterior. 
Somente um dos participantes considerou não estar capaz de proferir uma resposta 
sobre esta possibilidade; os demais mantiveram o argumento econômico, o que, 
segundo eles, justificaria a permanência de Armando no Brasil, novamente 
desconsiderando o direito à saúde. Veja:  
B – Mas também tem que pensar que é a vida de um e 500 mil é investimento na vida 
de 100, 200.  
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A – Olha, eu não sei ainda a resposta, mas eu daria mais um dado aí. Todo dia tem 
gente sendo privilegiado com mais dinheiro no Brasil. Um doente de AIDS custa muito 
mais que um doente renal ou diabético. Isso é um privilégio porque sugam 
economicamente... falando sugam muito mais já hoje, há anos, desde o Serra que criou 
lá o programa... o José Serra... e hoje já sugam muito mais que um doente renal ou, de 
repente, até um doente de câncer. Hoje já tem sabe... desproporção... não tem, não 
tem nada de novo.  
Nestes trechos, fica claro que o elemento econômico preponderou, mesmo na hipótese 
da confiabilidade do tratamento. A não apreciação do direito à saúde de Armando ficou 
latente ao observarmos termos como “privilégio” e “sugam” na fala de um dos 
entrevistados, que se referiu a determinados pacientes que necessitam da ajuda 
financeira do Estado para cuidarem de sua enfermidade.  
3.5. O lugar da sociologia jurídica  
A última parte do encontro do grupo consistiu no debate sobre a importância da 
sociologia jurídica para o ensino do direito. Segundo os relatos, assumir uma postura 
crítica envolve o reconhecimento de que a lógica jurídica está baseada em dicotomias 
de “sim” e “não”, de “certo” e “errado”, sendo preciso superar esta fronteira e 
reconhecer que os fenômenos sociais não servem a molduras fixas deste tipo pelo fato 
da sua complexidade ser singular. Considerar o singular, o particular, seria uma grande 
tarefa a ser desempenhada pela sociologia jurídica. Observe os trechos:  
D – Não. Mas quando você, assim... você vai prestar seu serviço de advogado pra 
pessoa, você já entra na sua situação de defesa ou de... de acusação... quando você 
vai direcionar como seu pensamento praquela situação.  
D – aqui a gente tá vendo os dois lados, por isso que é complicado.  
Pesq. – Porque, como é que é essa diferença de ver? você como advogado tem que 
ver só um lado e aqui a gente estar vendo dos dois lados?  
D – Não, você vai buscar todos os seus argumentos praquele lado. Aqui não, você vê 
os dois lados.  
B – Aqui você busca todos os argumentos de um lado que você acha certo, aí depois 
você começa a ver os outros.  
Pesq. – Ta. Agora deixa eu perguntar pra vocês: como é que é esse negócio de pensar 
nos dois lados? Como é que você acha que é E? Assim, o que que implica isso, o que 
que implica pensar nos dois lados e trabalhar pensando nos dois lados? O que que isso 
traz de positivo?  
E – Tentar achar o correto no final né?  
C – Achar e ver a melhor opção.  
Pesq. – É.  
E – Analisar os dois lados.  
C – Saber um lado é ruim... acho que você tem sempre que analisar os dois pra tentar 
tirar uma conclusão equilibrada, entendeu? Senão, é aquele negócio de viver fechado 
tendo só uma visão. É ter mente aberta. Nestas passagens observamos uma ênfase na 
postura de ter de assumir “um dos lados” ser uma necessidade imposta pela própria 
lógica jurídica que, em certa medida, se irradia em outros campos do direito. Mais 
propriamente, é a lógica da prática jurídica que delimita a forma de pensar o direito a 
partir de outras perspectivas, como o ensino e a pesquisa. Esta lógica, que preconiza 
uma postura delimitada dos operadores, não corrobora com a atitude crítica e 
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problematizante preconizada pela abordagem sociológica, que defende que se 
considere a complexidade dos fenômenos para além de molduras pré-existentes.  
Os participantes, quando se depararam com os casos apresentados, sentiram 
incômodo em ter de lidar com questões que escapam ao direito positivo. Daí surgiu a 
importância de “pensar os dois lados” e considerar que não há uma decisão 
universalmente válida para todo e qualquer caso. Por outro lado, ainda é presente a 
idéia de que pensar em dois lados implica em reconhecer que um deles, a posteriori, 
será tido como “ruim” ao passo que o outro será tido como “bom”.  
Observamos que o reconhecimento da importância de pensar os dois lados não retira 
ou afasta a hierarquia valorativa existente no momento da opção por um dos lados. O 
argumento racional de pensar em ambos dá lugar à subjetividade e à irracionalidade ao 
considerar que um lado, a partir do momento da opção, seja melhor ou mais correto 
que o outro. Na verdade, a sociologia jurídica não propõe pensar o que seria mais 
correto, mas sim, a partir da análise das condições sociais em que o fenômeno ocorre, 
chegar à opção do que seria o mais adequado, sempre tendo como pressuposto de que 
toda e qualquer postura é valorativa e, por essa razão, não deve ser coloca em termos 
de “bom” ou “ruim”. Prossigamos:  
B – Ah! Eu acho que o profissional do direito ele... a principal crítica que a gente teve 
nas aulas de sociologia jurídica é que é muito técnico no sentido do conhecimento 
jurídico. Mas ele não tem um conhecimento, eh!, que seja fornecido pra ele no sentido 
de... de realidade mesmo de sociedade né? Então no caso desses três casos que 
foram apresentados, nessas três situações, não seriam situações que você poderia 
decidir exatamente no conteúdo da lei. Até onde a norma é suficiente?  
C – Eu gostei porque eu não tinha muito essa visão do direito. A gente vai andando e 
vai conhecendo né? Eu via muito o direito na parte da dogmática, aí eu comecei a ler 
esses textos que fala que o direito não vem acompanhando as novas tecnologias, li um 
texto dos notários, li uns textos também sobre pluralismo jurídico... com fatos também 
da realidade... pessoas que se formam no direito mas exercem profissões não jurídicas, 
não, é isso né? A questão dos novos tribunais, novas opções de você conhecer os seus 
direitos. É isso. Várias coisas que eu não tinha uma visão disso eu passei a ver mais 
através dos textos, das aulas.  
E – Eu acho uma pena também no sentido de que, eh!, se você tivesse contato com as 
jurisprudências... essas são as pessoas mais brilhantes dentro do... do conhecimento 
jurídico. São pessoas que... não que elas não tenham o conhecimento das leis nem que 
elas não apliquem as leis, mas elas adéquam aquilo de um jeito... elas tem uma 
percepção da lei na sociedade completamente diferente e mais inteligente.  
A temática existente entre norma e sociedade é uma constante durante o encontro, e a 
sociologia surge nesta fronteira como uma disciplina que permite a sua superação, 
contribuindo para uma abordagem que considere a norma em sociedade. Segundo os 
relatos, a sociologia jurídica traz como contribuição a aproximação entre norma e 
realidade sob uma perspectiva crítica, a qual não se confunde com senso comum em 
virtude de seu rigor analítico. Por outro lado, chama atenção a passagem em que se 
valoriza a jurisprudência como uma via de aproximação entre realidade em saber, não 
percebendo que jurisprudência também é norma no sentido dogmático. A pesquisa e o 
ensino não surgem, neste contexto, como lócus de mudança e de aproximação entre 
realidade e norma. Analisemos os relatos abaixo:  
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A – Você falou da disciplina né? Eu acho que a disciplina planta uma semente: “sai do 
seu mundinho, vai pra fora que esse mundinho não vai resolver os problemas”. Tem 
que abrir sua cabeça. Há mais coisas envolvidas que o dogmatismo. Não se prenda a 
letra da lei porque...  
Pesq. – Porque?  
D – Porque se torna muito dogmático.  
E – Porque fica só no dogmático e não há nada que te faz ser mais que máquina de 
decorar código e expelir sentença e achar isso, achar aquilo, tudo baseado num livro, 
num código entendeu? E aqui a gente praticou muito essa questão de ver a sociedade, 
de ver a realidade... esse ponto né... eu achei muito interessante.  
A idéia de “plantar uma semente” é muito elucidativa do papel que a sociologia jurídica 
empenha no ensino do direito. Essa semente se caracterizaria pelo reconhecimento de 
que a sociedade é mais complexa que a norma, restando ao jurista “sair de seu mundo” 
e conhecer a realidade à sua volta. Trata-se de uma recusa ao reducionismo e de uma 
afirmação ao reconhecimento de que a explicação do direito pelo direito está fadada à 
insuficiência.  
É importante ressaltar que a temática da jurisprudência e da sentença surgiu 
novamente neste relato pelo mesmo participante, agora não mais defendendo estes 
elementos como objetos privilegiados, mas sim como embebidos do dogmatismo. Como 
já foi explicitado anteriormente, aspectos dogmáticos ainda são encontrados mesmo 
naqueles que defendem uma postura mais crítica, haja vista a zona cinzenta que se 
encontra o ensino do direito, nem tão dogmático e nem tão crítico.  
IV. CONCLUSÃO  
A sociologia jurídica pode ser considerada um espaço importante para o processo de 
transformação da metodologia de ensino do direito, já que se trata de uma abordagem 
voltada para a realidade social com uma forte presença empírica. Não é possível, 
portanto, realizar uma “sociologia de gabinete”, pois se deve analisar a diferença no 
plano do concreto. E para ter essa sensibilidade às diferenças, o ensino jurídico deve 
ser dotado de um maior rigor científico, com ênfase na análise crítica, problematizante e 
se afastando do senso comum. A sociologia traz a idéia de que a objetividade do 
conhecimento jurídico deve ser problematizada em prol da contextualização e das 
especificidades dos fenômenos. Esta abordagem problematiza, polemiza e aquece a 
crítica à perspectiva historicamente consolidada do dogmatismo. Ao enfatizar os 
pressupostos científicos e a explicação do direito para além do próprio direito, a 
sociologia tem possibilitado avanços importantes no âmbito da metodologia de ensino.  
O caminho de institucionalização e consolidação da sociologia jurídica no campo do 
direito ainda tem muitos desafios que remetem tanto à abordagem da disciplina quanto 
aos obstáculos epistemológicos inerentes ao ensino e à pesquisa. Os relatos nos 
apresentam um caminho positivo, pois observamos que os participantes estão abertos 
a uma reflexão crítica e problematizante do paradigma dogmático ora predominante, 
preconizando uma análise multidisciplinar sobre os fenômenos jurídicos.  
Certamente, a crise do paradigma dogmático não se dá de forma vertical ou de forma 
repentina, mas sim por meio do cotidiano de práticas sociais que definem, delimitam e 
promovem a transformação na forma de ensino. Seguramente, a sociologia tem 
contribuído para este movimento ao incorporar o caráter empírico em suas reflexões, 
afastando-se, em certa medida, do obstáculo epistemológico calcado em teorias e 
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abstrações não necessariamente consoantes com a realidade e pouco sensíveis às 
mudanças sociais. Esta mudança de paradigma, como observamos, não se dá de forma 
completa e linear, trazendo ambigüidades, contradições e conflitos que subjazem tanto 
na via institucional quanto de forma subjetiva nos atores sociais. Os participantes, em 
diversas passagens, manifestaram momentos de conflito entre o obstáculo 
epistemológico sustentado pelo paradigma dogmático e a perspectiva sociológica; 
porém, isso não quer dizer que não reconheceram a importância desta perspectiva 
como lócus de superação do ensino tradicional por meio da ênfase em uma abordagem 
crítica e problematizante do direito e das instituições jurídicas.  
Deste modo, o importante talvez seja a assunção de uma flexibilidade intelectual para 
sermos capazes de mudar de paradigma. Por isso, muito mais do que uma bandeira a 
ser defendida, a Sociologia Jurídica implica em uma nova postura diante dos 
fenômenos jurídicos, redefinindo radicalmente o papel de diversos atores (estudantes, 
professores, operadores do direito, etc.) no contexto social em que estão inseridos.  
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Anexo IX 

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
altera a redação do art. 428 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996; revoga as Leis nos
6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, 
de 23 de março de 1994, o parágrafo único 
do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida 
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO  
Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando.  
§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional 
e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida 
cidadã e para o trabalho.  
Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das 
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico 
do curso.  
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida 
à carga horária regular e obrigatória.  
§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio 
em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.  
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 
2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos:  
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I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e 
atestados pela instituição de ensino;  
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino;  
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso.  
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 
inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 
contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a 
parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária.  
Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes 
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou 
reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da 
legislação aplicável.  
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 
acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 
contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de 
licitação.  
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento 
do instituto do estágio:  
I – identificar oportunidades de estágio;  
II – ajustar suas condições de realização;  
III – fazer o acompanhamento administrativo;  
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  
V – cadastrar os estudantes.  
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração 
pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.  
§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação 
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em 
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  
Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, 
organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  
CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos:  
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
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concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica 
do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 
calendário escolar;  
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando;  
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;  
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de suas normas;  
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;  
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) 
partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao 
termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, 
progressivamente, o desempenho do estudante.  
Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados 
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo 
compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de 
que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição 
de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso 
de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.  
CAPÍTULO III 
DA PARTE CONCEDENTE  
Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública 
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 
podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando 
por seu cumprimento;  
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 
de aprendizagem social, profissional e cultural;  
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 
e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 
compromisso;  
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio 
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho;  
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VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 
estágio;  
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação 
do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser 
assumida pela instituição de ensino.  
CAPÍTULO IV 
DO ESTAGIÁRIO  
Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante 
legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar:  
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
de educação de jovens e adultos;  
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  
§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não 
estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 
semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da 
instituição de ensino.  
§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 
finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos 
à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom 
desempenho do estudante.  
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-
transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  
§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  
§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime 
Geral de Previdência Social.  
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.  
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário 
receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 
§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 
proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do 
estágio.  
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CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO  
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins 
da legislação trabalhista e previdenciária.  
§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da 
decisão definitiva do processo administrativo correspondente.  
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que 
for cometida a irregularidade.  
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e 
da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o 
art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes.  
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das 
entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento do estágio.  
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, 
os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  
§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar 
em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.  
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de 
nível médio profissional.  
§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez 
por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei 
apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
“Art. 428. ...................................................................... 
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não 
haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem 
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica. 
......................................................................  
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 



658 

 

......................................................................  
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do 
disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a 
freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)  
Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em 
sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de 
março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.  
Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008  
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Anexo X 
 
 
 CURSO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO - USP  
CICLOS BÁSICO E INSTITUCIONAL - 2003615  
CICLO BÁSICO  
I SEMESTRE  
N.º AULAS  
5 Introdução ao Estudo do Direito I (DFD 113)  
4 Economia I (EAE 640)  
3 Teoria do Estado I (DES 111)  
4 Direito Romano I (DCV 113)  
5 Teoria Geral do Direito Privado I (DCV 123)  
II SEMESTRE  
4 Introdução ao Estudo do Direito II (DFD 112)  
4 Introdução a Sociologia (FSL 106)  
4 Economia II (EAE 643)  
3 Teoria do Estado II (DES 112)  
4 Direito Romano II (DCV 114)  
5 Teoria Geral do Direito Privado II (DCV 122)  
4 Direito Constitucional I (DES 123)  
CICLO INSTITUCIONAL  
III SEMESTRE  
5 Teoria Geral das Obrigações (DCV 226)  
5 Teoria Geral do Direito Comercial - Direito Comercial I (DCO 213)  
4 Teoria Geral do Direito Penal I (DPN 211)  
4 Direito Constitucional II (DES 222)  
4 Teoria Geral do Processo (DPC 211)  
3 História do Direito I (DCV 328)  
3 Direito Financeiro (DEF 311)  
3 Sociologia Jurídica (DFD 131)  
IV SEMESTRE  
5 Fontes das Obrigações: teoria geral dos contratos e contratos  
do Código Civil (DCV 227)  
5 Teoria Geral do Direito Penal II (DPN 213)  
3 Direito Processual Civil I (DPC 313)  
3 História do Direito II (DCV 330)  
5 Parte Especial do Direito Comercial - Direito Comercial II (DCO 214)  
4 Direitos Fundamentais (DES 241)  
3 Lógica e Metodologia Jurídica (DFD 143) 62  
 
V SEMESTRE  

                                                 

615 -  Fonte:  Catá logo de cursos da Faculdade de Dire i to  da Univers idade de São Paulo. 
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4 Fontes das Obrigações: contratos especiais, atos unilaterais,  
responsabilidade civil e outras fontes (DCV 327)  
4 Parte Especial do Direito Comercial - Direito Comercial III (DCO 313)  
3 Direito Penal I-Parte Especial (DPN 313)  
4 Direito do Trabalho I (DTB 311)  
3 Direito Administrativo I (DES 441)  
3 Direito Processual Civil II (DPC 314)  
3 Direito Processual Penal I (DPC 315)  
3 Direito Internacional Público I (DIN 412)  
3 Filosofia do Direito I - Parte Geral (DFD 441)  
VI SEMESTRE  
4 Direitos Reais (DCV 325)  
4 Parte Especial do Direito Comercial - Direito Comercial IV (DCO 314)  
4 Direito Processual Civil III (DPC 415)  
4 Direito Processual Penal II (DPC 425)  
3 Direito Penal II-Parte Especial (DPN 314)  
3 Direito do Trabalho II (DTB 313)  
3 Direito Administrativo II (DES 442)  
3 Direito Internacional Público II (DIN 413)  
3 Filosofia do Direito II - Parte Especial (DFD 442)  
VII SEMESTRE  
4 Direito de Família (DCV 326)  
4 Direito Processual Civil IV (DPC 416)  
4 Direito Processual Penal III (DPC 426)  
2 Direito Internacional Privado (DIN 417)  
3 Direito Penal III – Parte Especial (DPN 413)  
2 Organização Internacional (DIN 418)  
3 Direito Tributário I (DEF413)  
1 Metodologia para Preparação de Monografia (DFD 471)  
VIII SEMESTRE  
3 Direito das Sucessões (DCV 428)  
2 Direito do Comércio Internacional I( DIN 419)  
3 Direito Tributário II (DEF 414)  
3 Seguridade Social (DTB 412)  
3. Direito Econômico I (DEF 442)  
2. Ética Profissional (DFD 443)  
2. Novas Tendências do Direito Processual (DPC 580)  
1. Tratamento da Pessoa e dos Bens na Ordem Internacional (DIN 424)  
1 Comportamento Humano Forense I (DMF 413)  
3 Medicina Forense I (DMF 412) 63  
DISCIPLINAS OPTATIVAS  
VII SEMESTRE  
3. Direto das Relações Internacionais (DIN 420)  
3. Instituições Judiciárias I (DPC 431)  
3. Direito dos Seguros Privados e Gestão Atuarial I (DCO 481)  
3. Teoria Geral dos Direitos Humanos (DFD 481)  
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VIII SEMESTRE  
3. Soluções de Disputas (Princípios Gerais) (DIN 425)  
3. Instituições Judiciárias II (DPC 432)  
3. História das Idéias Políticas no Brasil (DFD 461)  
3. Direito dos Seguros Privados e Gestão Atuarial II (DCO 482)  
CICLO COMPLEMENTAR  
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  
Área I - Direito Político, Administrativo e Financeiro  
IX SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Liberdades Públicas I (DES 561)  
3 3 Atos Administrativos (DES 581)  
3 3 Direito Econômico (DEF 571)  
2 2 Direito da Integração (DIN 532)  
2 2 Direito do Comércio Internacional II - Contratos  
Internacionais e Arbitragem Privada (DIN 530)  
13 13  
X SEMESTRE  
3 3 Administração Indireta (DES 571)  
3 3 Sistemas Políticos e Eleitorais (DES 591)  
3 3 Direito Financeiro Aplicado (DEF 551)  
3 3 Liberdades Públicas II (DES 562)  
12 12 64  
 
 
 
Área II - Direito Penal e Criminologia  
IX SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Direito Penal IV-Parte Especial (DPN 521)  
3 3 Temas Fundamentais de Direito Penal I (DPN 531)  
3 3 Direito Processual Penal IV-Pte. Especial (DPC 573)  
3 3 Medicina Forense II (DMF 521)  
12 12  
X SEMESTRE  
3 3 Direito Penal V-Parte Especial (DPN 522)  
3 3 Criminologia II (DPN 541)  
3 3 Direito Processual Penal V-Pte.Especial (DPC 574)  
3 3 Temas Fundamentais de Direito Penal II (DPN 532)  
12 12  
Área III - Direito Privado e Processo Civil  
IX SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
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2 2 Direito Agrário (DCV 531)  
4 4 Direito Processual Civil-Proc. Especiais I (DPC 541)  
3 3 Direito Civil Aplicado I (DCV 541)  
3 3 Direito Falimentar (DCO 541)  
1 1 Medicina Forense III (DMF 552)  
13 13  
X SEMESTRE  
3 3 Direito de Autor (DCV 551)  
3 3 Direito Processual Civil-Proc.Especiais II (DPC 561)  
3 3 Direito Civil Aplicado II (DCV 542)  
1 1 Medicina Forense IV (DMF 553)  
10 10  
Área IV - Direito de Empresa  
IX SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Direito Falimentar (DCO 541)  
3 3 Direito Econômico (DEF 571)  
3 3 Direito Tributário Aplicado I (Tributos Estaduais  
e Municipais) (DEF 543)  
3 3 Direito Concorrencial (DCO 521) 65  
12 12  
X SEMESTRE  
3 4 Noções de Contabilidade Empresarial (EAC 503)  
3 3 Direito Tributário Aplicado II (Tributos Federais)  
(DEF 544)  
3 3 Mercado de Capitais (Aspectos de Direito  
Privado) (DCO 581)  
3 3 Direito Bancário (DCO 551)  
12 13  
Área V - Direito do Trabalho e de Segurança Social  
IX SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Teoria Geral do Direito do Trabalho I (DTB 601)  
3 3 Direito Individual do Trabalho I (DTB 561)  
3 3 Direito Coletivo do Trabalho I (DTB 581)  
4 4 Direito Processual do Trabalho I (DTB 591)  
13 13  
X SEMESTRE  
3 3 Teoria Geral do Direito do Trabalho II (DTB 602)  
3 3 Direito Individual do Trabalho II (DTB 562)  
3 3 Direito Coletivo do Trabalho II (DTB 582)  
4 4 Direito Processual do Trabalho II (DTB 592)  
13 13  
DISCIPLINAS OPTATIVAS  
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IX SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Direito Constitucional Estadual (DES 601)  
2 2 Legislação Penal Especial I(DPN 552)  
2 2 Criminologia I (DMF 551)  
4 4 Direito da Segurança Social I (DTB 571)  
1 1 Infortunística Médico-Forense (área de Direito do  
Trabalho) (DMF 541)  
1 1 Direito Internacional Processual (DIN 533)  
2 2 Direito Processual Penal-Proc. Especiais I(DPC 575)  
2 2 Direito Processual Civil Aplicado I (DPC 577)  
2 2 Direito da Criança e do Adolescente (DCV 565)  
1 1 Comportamento Humano Forense II (DMF 532)  
2 2 Direito do Consumidor (DEF 572)  
2 2 Tutela Jurisdicional dos Interesses Transindividuais 66  
(DPC 581) - (conjunta com DCV-565 e DEF-572)  
3 3 Direito Ambiental I - Parte Geral (DEF 563)  
3 3 Direito Econômico Internacional (DEF 565)  
X SEMESTRE  
3 3 Direito Municipal (DES 551)  
4 4 Direito da Segurança Social II (DTB 572)  
2 2 Direito Internacional do Trabalho (DIN 534)  
3 3 Direito Econômico Aplicado (DEF 531)  
2 2 Direito Processual Penal-Proc. Esp. II (DPC 576)  
2 2 Direito Processual Civil Aplicado II (DPC 578)  
1 1 Criminalística (DMF 554)  
2 2 Legislação Penal Especial II (DPN 553)  
2 2 Direito Internacional Tributário (DIN 535)  
2 2 Direito Penal Internacional e Direito Internacional  
Penal (DIN 536)  
3 3 Direito Ambiental II - Parte Especial (DEF 564)  
OPTATIVAS GERAIS  
II ao X SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Introdução ao Latim Jurídico I (DCV 228)  
III ao X SEMESTRE  
N.º aulas N.º créditos  
semanais semestrais  
3 3 Introdução ao Latim Jurídico II (DCV 229)  
PRÁTICA JURÍDICA  
600 HORAS OFERECIDAS  
 
II SEMESTRE  
Carga Horária  



664 

 

15 Introdução ao Estudo do Direito II (DFD112) 67  
15 Direito Constitucional I (DES123)  
30  
III SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Teoria Geral do Direito Comercial - Direito  
Comercial I (DCO213)  
15 Direito Constitucional II (DES222)  
15 Sociologia Jurídica (DFD131)  
45  
IV SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Fontes das Obrigações: Teoria Geral dos Contratos e  
Contratos do Código Civil. (DCV227)  
15 Direitos Fundamentais (DES241)  
15 Direito Processual Civil I (DPC313)  
45  
V SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Direito Administrativo I (DES441)  
15 Direito Processual Civil II (DPC314)  
15 Direito Penal I - Parte Especial (DPN313)  
15 Direito do Trabalho I (DTB311)  
15 Medicina Forense I (DMF412)  
75  
VI SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Direitos Reais (DCV325)  
15 Direito Administrativo II (DES442)  
15 Direito Processual Penal II (DPC425)  
15 Direito Penal II - Parte Especial (DPN314)  
15 Filosofia do Direito II – Parte Especial (DFD442)  
15 Direito Internacional Privado (DIN417)  
 
90  
VII SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Direito de Família (DCV326)  
15 Direito Processual Civil IV (DPC416)  
15 Direito Tributário I (DEF413)  
45 68  
 
VIII SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Direito das Sucessões (DCV428)  
15 Direito Tributário II (DEF414)  



665 

 

15 Direito do Comércio Internacional I (DIN419)  
15 Direito Econômico I (DEF442)  
60  
IX SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Direito Tributário Aplicado - Tributos Estaduais e  
Municipais (DEF543)  
15 Direito Concorrencial (DCO521)  
15 Medicina Forense II - Área Direito Penal (DMF521)  
15 Criminologia I (DMF551)  
15 Medicina Forense III - Área Direito Civil (DMF552)  
15 Direito Penal IV - Parte Especial ((DPN521)  
15 Direito Individual do Trabalho I (DTB561)  
15 Direito Coletivo do Trabalho I (DTB581)  
15 Direito Processual do Trabalho I (DTB591)  
15 Direito do Comércio Internacional II - Contratos  
Internacionais e Arbitragem Privada (DIN530)  
150  
X SEMESTRE  
Carga Horária  
15 Direito Econômico Aplicado (DEF531)  
15 Direito Tributário Aplicado II – Tributos Federais  
(DEF544)  
15 Mercado de Capitais - Aspectos de Direito Privado  
(DCO581)  
15 Medicina Forense IV - Área de Direito Civil  
(DMF553) 
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