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Editorial

Dando continuidade ao canal de comunicação que a Revista Diálogos Acadêmicos pro-
põe, este terceiro volume foi lançado com intuito de atingir além dos clientes internos da Fame-
tro, alçar voos mais longínquos e impetrar outros mares, outros públicos e instituições.

Inicialmente, há que se ressaltar a necessidade de dar sequencia na divulgação do que 
vêm sendo produzido em termos de pesquisas, desde a graduação, nos ambientes da monitoria, 
iniciação científica e pós-graduação. As produções dos docentes e discentes da Fametro con-
figuram de forma consolidada em revistas científicas e em eventos nacionais e internacionais, 
portanto há total condição de fortalecimento desse periódico para que alcance a indexação des-
sas publicações em bases de dados conceituadas. 

Nesse intuito, para integrar o próximo número foram criadas duas novas sessões: Em 
poucas palavras e Resumos de Teses e Dissertações. O que se pretende é solidificar o pe-
riódico, contribuindo desta forma para a disseminação do conhecimento de forma seletiva e 
organizada, respeitando os princípios éticos nas pesquisas com seres humanos, aferindo maior 
exatidão e confiabilidade. 

O número atual proporciona um resgate histórico, na resenha que reflete a respeito dos 
contrastes da escravidão em Portugal e no Brasil, e suas reais motivações abolicionistas e no 
artigo que analisa a gênese do controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasi-
leiro. Outra autora explora o processo de desenvolvimento da didática, analisando criticamente 
o trabalho pedagógico no ensino superior, no contexto do sistema capitalista. Discutem-se as 
competências mais valorizadas pelos gestores nas organizações. 

No âmbito da saúde, enfermeiras e graduandas de enfermagem buscaram conhecer os 
motivos que levam as mulheres a não retornarem para receber o resultado do exame Papani-
colaou e o diretor de uma instituição hospitalar apresenta um projeto piloto de implantação do 
Programa de Atenção Domiciliar do Hospital de Saúde Mental –PAD, como modelo alternativo 
de cuidado a pessoas com transtornos mentais. 

Ante o aumento da expectativa de vida do brasileiro, relevante ler o artigo que trata sobre 
a questão social da velhice, sob o ponto de vista econômico, social e cultural, na perspectiva 
do direito. Interessante o estudo com extratos protéicos obtidos de sementes de Dioclea bicolor 
benth, com intuito de avaliar sua atividade hemaglutinante (AHE). 

E por fim, artigos abordam temas contemporâneos como o comportamento das pessoas 
sobre a Segurança da Informação nas Redes Sociais; a legislação no espaço cibernético e suas 
nuances e a descrição da linguagem publicitária à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Regina Cláudia Melo Dodt
Editora-chefe
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ESTUDO DE CASO SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
NAS REDES SOCIAIS NA FAMETRO

CASE STUDY ON INFORMATION SECURITY IN SOCIAL
NETWORKS ON FAMETRO

RESUMO

Esse trabalho tem por finalidade apresentar os resultados obtidos 
por meio da pesquisa exploratória aplicada que visa quantificar o com-
portamento das pessoas sobre a segurança da informação nas redes so-
ciais. A pesquisa foi realizada durante o período de 15 a 30 de abril de 
2014. Com base na análise dos dados recebidos, serão apresentadas su-
gestões de métodos de segurança nas mídias sociais a fim de conscienti-
zar os usuários, orientando-os a utilizar tais meios cibernéticos de forma 
a preservar a sua identidade e privacidade contra ataques virtuais e pes-
soas mal intencionadas.

Palavras-chave: Segurança da informação. Redes sociais.

ABSTRACT

This work aims to show the results obtained through exploratory re-
search applied with objective to quantify the user behavior about informa-
tion security on social networks. The survey was conducted during the pe-
riod 15 to 30 april 2014. Based on analysis received answers, we are going to 
suggest strategies of security on social networks to educate users and guide 
them in using of these systems with identity and privacy preserved against 
cyber-attacks and malicious people.

Keywords: Information security. Social networks.
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1 INTRODUÇÃO

As redes sociais se tornaram ferramen-
tas do cotidiano das pessoas. Características 
como velocidade de propagação de informa-
ções, grande quantidade de pessoas que conse-
guem atingir, facilidade de acesso, riqueza de 
informações pessoais disponíveis, somado ao 
alto grau de confiança que os usuários depo-
sitam entre si, popularizaram as redes sociais, 
como também despertou o interesse de pesso-
as mal-intencionadas. 

O Tema “estudo de caso sobre segurança 
da informação nas redes sociais na Fametro” 
foi cogitado com base na grande disseminação 
e repercussão deste tema atualmente na socie-
dade, em que usuários cometem exageros e se 
equivocam ao supor que estão protegidos ou 
imunes a qualquer tipo de vulnerabilidades, 
crimes ou golpes virtuais. 

Do ponto de vista metodológico, a na-
tureza desta pesquisa é essencialmente aplica-
da, possuindo uma abordagem quantitativa e 
fenomênica, sendo, portanto, uma pesquisa 
exploratória e descritiva, incluindo como ati-
vidades a pesquisa bibliográfica seguida de um 
levantamento de dados e estudo de caso, ten-
do ainda sido utilizada a ferramenta “Google 
Drive” como mecanismo para coleta de dados 
apresentadas aos usuários. 

Este trabalho encontra-se dividido na 
introdução, impacto das redes sociais na segu-
rança da informação, análise e interpretação 
dos dados, análise estatística dos dados, consi-
derações finais e apêndices.

2 IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA SE-
GURANÇA DA INFORMAÇÃO

Os avanços tecnológicos ocorrem de 
maneira tão desenfreada que não fazer parte 
destes leva a uma marginalização do indiví-
duo. O surgimento da internet é, sem dúvida, 
um grande acontecimento quando falamos 
em evolução tecnológica, uma ferramenta de 
comunicação e fonte intensa de informações 
para todos os fins.

Além da internet, a sociedade moderna 
criou muitos meios para difundir a comuni-
cação, esses modificaram as maneiras de in-
teração e os relacionamentos entre as pessoas 
atualmente, de forma que atingiu um grau de 
agilidade e diversificou a escala e a dimensão 
da informação.

Com a evolução da internet e a necessi-
dade de uma comunicação mais rápida entre 
os usuários, ocorreu o surgimento das redes 
sociais que, segundo Marteleto (2001, p.72) 
representam “um conjunto de participantes 
autônomos, unindo ideias e recursos em torno 
de valores e interesses compartilhados”. Essas 
mídias tomaram grande proporção em nossa 
sociedade moderna, dos mais variados aspec-
tos.

O acesso às redes sociais já faz parte do 
cotidiano de muitos usuários da internet. Por 
meio delas, você pode ter informação sobre os 
assuntos do momento, saber o que seus ami-
gos estão fazendo, onde estão e o que estão 
pensando, também pode ver assuntos relacio-
nados à seleção e vagas de empregos, pesquisas 
de opinião e mobilizações sociais.

As redes sociais acabaram atraindo tam-
bém pessoas mal intencionadas. Os crimes 
cometidos por meio do computador e outras 
tecnologias alcançaram cada vez mais pessoas, 
o que nos leva a observar que os criminosos 
estão usando a tática de se esconderem “por 
trás” das tecnologias. Isso por acharem que es-
tarão seguros, longe de ação judicial, haja vista 
a dificuldade da sua identificação, localização 
e captura.

Tais fatores tiveram como causa esse 
grande avanço tecnológico dos últimos anos, 
décadas, em que computadores e tecnologias 
com acesso à internet estão ao alcance de qual-
quer pessoa, pois ter acesso à Web, atualmente, 
não é mais privilégio para poucos, independe 
de faixa etária, gênero, classe social ou renda. 
O que faz com que mais pessoas se conectem e 
faça parte dessa sociedade virtual, e por conse-
guinte atraia novos criminosos para o mundo 
online.

E como não temos escolha se devemos 
usar ou não a mídia social, então temos a obri-
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gação de obter as informações necessárias para 
a forma como vamos usá-la (QUALMAN, 
2011). Portanto, para usar as redes sociais com 
segurança, é muito importante que você esteja 
ciente dos riscos que elas podem representar e 
possa, assim, tomar medidas preventivas para 
evitá-los, pois a questão comportamental pode 
afetar significativamente as demais medidas 
de segurança, por mais modernas que elas se-
jam. (SILVA; COSTA, 2009 apud QUALMAN, 
2011).

3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DA-
DOS

A pesquisa elaborada envolveu um 
questionário contendo 18 (dezoito) perguntas, 
agrupadas por 06 (seis) variáveis para que pos-
samos ter uma análise mais organizada e es-
truturada, além de uma melhor compreensão 
sobre o assunto. A pesquisa obteve uma amos-
tra equivalente a 140 questionários respondi-
dos por usuários das mídias sociais.

O primeiro grupo de perguntas está re-
lacionado com o perfil do usuário das redes 
sociais, onde buscamos traçar uma descrição 
das pessoas que mais fazem uso dessas ferra-
mentas tecnológicas.

3.1 Grupo perfil (01 a 05)

Com base no gráfico abaixo é possível 
concluir que da amostra coletada, 51% são 
homens e 49% são mulheres.  Analisando os 
dados, observamos que há uma diferença mí-
nima com relação ao gênero dos usuários das 
mídias sociais. O que pode ser comprovado 
por pesquisas do IBGE, em que revelou: “o 
percentual de homens que acessam a internet 
na população masculina situou-se em 22,0%, 
um pouco acima do indicador referente ao 
contingente feminino (20,1%)”.

Gráfico 01 - Percentual do gênero que mais faz uso das 
redes sociais.

49%

51 %

Masculino

Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre eles, a faixa etária predominante 
é de 18 a 23 anos (46%), seguido da faixa etária 
de 24 a 28 anos (27%), para ambos os gêneros. 
Como é possível observar no gráfico 02 a se-
guir, o público masculino é maior na idade en-
tre 18 e 23 anos, já entre 29 a 33 anos o público 
predominante é o feminino.

Gráfico 02 - Análise do perfil.

3 %

mais de 34 anos

de 29 a 33 anos

de 24 a 28 anos

21 %
12 %

8 %
5 %

3 %
25 %

15 %
4 %

4 %

de 18 a 23 anos

menos de 18 anos

M
a
s
c
u
l
i
n
o

F
e
m
i
n
i
n
o

Idade Feminino Masculino Total Total (%)

menos de 18 anos 4 4 8 6%

de 18 a 23  anos 30 35 65 46%

de 24 a 28 anos 17 21 38 27%

de  18 a 23 anos 11 6 17 12%

mais de 34 anos 7 5 12 9%

Total 69 71 140 100%

Geral

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se por outro lado que o uso das re-
des sociais está presente em todas as gerações, 
desde os mais novos aos mais velhos. O que 
nos faz refletir sobre as mudanças de paradig-
mas: usuários com idades superiores a 34 anos 
em que muitas vezes a resiliência é um pon-
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to crítico e a adaptação a novas tecnologias é 
dificultada; inclusão social e as rápidas trans-

formações trazidas pela globalização - em que 
hoje é possível, praticamente, “nascer conecta-

22 %

Faceb
ook

Orkut
Twitte

r

Google +

Linkedin

Youtube

Insta
gram

My Space
Skype

Whats
App

Tumblr

Não utili
zo

3 %
7 %

11 %

4 %

19 %

8 %

0 %

9 %

16 %

1 % 0 %

do” (GIDDENS, 2012).
Segundo Aristóteles (III a.C.), “o homem 

é um ser social” , ou seja, ele tem a necessidade 
de interagir, comunicar-se e manter relaciona-
mentos, conforme o gráfico acima, percebe-
mos estas características bem presentes.

Todos os usuários estão conectados por 
algum tipo de mídia social, muitas vezes por 
mais de uma, haja vista a multiplicidade de 
escolha na resposta ao questionário. Nota-se 
também que a rede social mais utilizada é o 
Facebook (22%), seguido pelo YouTube (19%) 
e WhatsApp (16%). Dentre eles o que apresen-
ta maior risco e vulnerabilidade é o Facebook, 
a rede social mais utilizada no mundo, com 
um expressivo número de usuários. Este pos-
sui dados pessoais dos usuários, ferramentas 
para localização e espaços de armazenagem de 
fotos e vídeos. Além da instigante pergunta “O 
que você está pensando?”, fazendo com que os 
usuários dividam sua vida pessoal em público, 
tornando algo que antes era somente “seu” vi-
sível a todos por meio de um clique. 

Um projeto de mestrado de análise do 
comportamento humano no ambiente virtual 
constatou por meio de experimentos que o ser 
humano se comporta no mundo virtual como 
se comportaria no mundo real (informação 
verbal)1. O problema é que mais de 2/3 da po-

1 Palestra com Nelson Novaes Neto, gerente geral de 
segurança do UOL/UOLDiveo. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=Q4FQyIlgZ9k>. Acesso em: 
11 maio 2014. 

pulação faz uso da internet, segundo dados 
estatísticos da Associação Brasileira de Tele-
comunicações (Telebrasil), e o que antes era 
um ambiente somente virtual passa a ser um 
ambiente como qualquer outro na vida real e 
isso nos faz perceber que o cuidado com a pri-
vacidade online é uma questão de responsabi-
lidade social (YOUTUBE, 2012).

3.2 Grupo divulgação e restrição (06 a 09)

No gráfico 04, percebemos os percentu-
ais coletados em relação à aceitação dos pedi-
dos de amizade. Essa resposta, assim como a 
das redes sociais, permitia a multiplicidade, 
em que o usuário poderia escolher várias op-
ções.

Gráfico 04 - Quais pedidos de amizade você costuma 
aceitar.

Aceito todos que recebo pedido

Pessoas do ambiente profissional

Conhecidos

Amigos

Familiares

1 %
22 %
22 %

29 %

26 %

Pe
di

do
s d

e 
am

iz
ad

e

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 03 - Percentual do gênero que mais faz uso das redes sociais.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Diante dos dados coletados, 1% dos usu-
ários afirmou aceitar todas as solicitações de 
pedido que recebem. E 29% disseram aceitar 
pedidos de amigos. O que não descarta a hi-
pótese de termos um usuário que aceita ambos 
os pedidos de amizades, conforme explicado 
anteriormente. Uma equipe de pesquisadores 
da Universidade da Columbia Britânica, no 
Canadá, divulgou um estudo que mostra que 
1 em cada 5 usuários do Facebook aceita ser 
amigo de estranhos. Desse total, 60% o fizeram 
por ver que o socialbot (falso perfil) era ami-
go de um amigo seu2. Adicionar algum perfil 
(“amigo”) sem checar se é verdadeiro traz uma 
grande ameaça para o usuário. Não se sabe 
qual a real intenção de tal pessoa ao enviar um 
pedido de amizade, por isso é preciso se certi-
ficar de todos os meios para se prevenir de um 
possível ataque virtual.

Gráfico 05 - Você disponibiliza seus dados pessoais nas 
redes sociais.

9 %

91 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

No gráfico 05, relata sobre a divulgação 
pública de dados pessoais nas mídias sociais, 
91% responderam não, contra 9% que dispo-
nibilizam seus dados publicamente. Porém, 
observamos que tais dados analisados vão de 
encontro ao que foi comprovado na pesquisa 
feita pela Intel e a Ipsos Observer realizada 
em oito países, inclusive o Brasil. A pesquisa 
revelou, entre outras temáticas, os maus com-
portamentos dos usuários na hora de com-
partilhar informações pela internet. O estudo 
aponta que o excesso de compartilhamento 

2 Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-
tecnologico/2011/10/28/1-em-cada-5-usuarios-do-
facebook-aceita-ser-amigo-de-estranho-diz-estudo> 
Acessado em 14/05/2014

foi um dos maus hábitos identificados – com 
pelo menos 6 entre 10 adultos e adolescentes 
dizendo acreditar que algumas pessoas divul-
gam informações além do necessário nas re-
des sociais. Entretanto, 40% dos entrevistados 
admitiu compartilhar informações pessoais 
diversas vezes ao longo do dia. No Brasil, mais 
da metade dos adolescentes informaram que 
passam o dia inteiro compartilhando informa-
ções online, principalmente fotos – conteúdo 
compartilhado com frequência por 78% dos 
adolescentes entre 13 e 17 anos3. Tal divergên-
cia pode ter sido provocada pelo fato de nossa 
pesquisa ter o tema segurança da informação, 
o que acreditamos ter, de certa forma, induzi-
do as respostas dos usuários. 

A preservação de sua privacidade pode 
ajudá-lo a se proteger dos golpes e ataques 
aplicados na internet. A divulgação e a coleta 
indevida de informações pessoais podem oca-
sionar fatores como: comprometer a sua priva-
cidade, de seus amigos e familiares; facilitar o 
furto de sua identidade; facilitar a invasão de 
suas contas de usuário (por exemplo, de e-mail 
ou de rede social); fazer com que propagandas 
direcionadas sejam apresentadas; causar per-
das financeiras, perda de reputação e falta de 
crédito; colocar em risco a sua segurança física 
e favorecer o recebimento de spam.

Gráfico 06 - Você se preocupa com a divulgação de suas 
fotos e/ou vídeos.

8 %

92 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

Outra preocupação é a divulgação de fo-
tos e vídeos nas redes, como exposto no gráfi-

3 Site Fenainfo. Disponível em: <http://www.fenainfo.org.
br/info_ler.php?id=42947> Acessado em 10/09/2014 
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co 06. De acordo com a amostra, 92% afirmam 
se preocupar e 8% não se importam. Porém, 
analisando o gráfico 07, logo abaixo, podemos 
perceber que apesar da preocupação há uma 
mudança no percentual, em que dos 92% pre-
ocupados somente 74% protegem ou restrin-
gem seu álbum de fotografias, divulgando-o 
somente para a lista de amigos.

Gráfico 07 - Você protege ou restringe seu álbum de fotos.

26 %

74 %

Não, deixo aberto ao 
público

Sim, divulgo somente 
para amigos

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando os dois gráficos, conclui-se 
que há uma pequena divergência e falta de 
coerência nas respostas dos usuários. Isso nos 
mostra que os usuários podem até ter a preo-
cupação ao divulgar as suas fotos, mas não tem 
a consciência de limitar o acesso ao seu álbum 
de fotografias, deixando-o visíveis ao público. 
Com isso uma pessoa mal intencionada pode 
com um único clique copiar a foto e divulgar 
em locais impróprios ou mesmo utilizá-la em 
algo ilegal. Sempre pense antes de fazer publi-
cações, assim como qualquer outra coisa que 
você publica na internet ou envia por e-mail, 
as informações que você compartilha no Fa-
cebook podem ser copiadas ou recompartilha-
das por qualquer pessoa que possa vê-las4.

3.3 Grupo aplicativos maliciosos (10 e 11)

De acordo com o gráfico 08, podemos 
analisar que em relação ao uso de aplicativos 
de geolocalização, 84% dos usuários não utili-
zam estas ferramentas, enquanto 16% afirmam 
fazer uso destes.

4 Termo de privacidade e segurança da rede social Facebook.

Gráfico 08 - Você faz uso constante de aplicativos que 
apontam sua localização geográfica.

16 %

84 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

A função de localização, presente em 
inúmeros aplicativos é algo perigoso, pois o 
compartilhamento do local onde você está, 
desperta o interesse de criminosos. Segundo o 
especialista em segurança da informação, José 
Milagres5, isso é algo muito perigoso. Hoje o 
crime utiliza essa informação para poder rou-
bar uma residência, assaltar, sequestrar. Não 
são raros os casos em que pessoas são sema-
nalmente identificadas por criminosos por 
meio da geolocalização. (OLHAR DIGITAL, 
2012)

Gráfico 09- Você permite que aplicativos não solicitados 
por você acessem seus dados pessoais.

1 %

99 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

O assunto exposto no gráfico 09 acima, 
relata a questão de aplicativos acessarem seus 
dados pessoais sem seu consentimento, 99% 
dos usuários dizem não permitir, e apenas 1% 
aceita.

Aplicativos que funcionam dentro das 

5 Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/video/
seguranca-nas-redes-sociais/31583>. Acessado em: 12 
maio 2014.
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redes sociais (por exemplo, jogos e agendas) se 
tornam cada vez mais comuns, o que muitas 
pessoas não têm conhecimento, é que ao bai-
xá-los, você garante o acesso destas aplicações 
a seus dados pessoais e, normalmente, permite 
também que o aplicativo faça “posts” em seu 
nome e até tenha acesso a todos os seus con-
tatos. 

Um grande problema são os aplicativos 
maliciosos que, por trás de um simples jogo ou 
um “app”, escondem um código sujo para, por 
exemplo, roubar seus dados, ter controle sobre 
tudo o que você faz na rede e até fazer com que 
seu perfil aja de determinado modo.

É preciso tomar cuidado, cheque todos 
os aplicativos cadastrados nos seus perfis em 
redes sociais e certifique-se que foram real-
mente autorizados por você e ainda lhe inte-
ressam.

3.4 Grupo veracidade e persistência dos con-
teúdos (12 e 13)

O gráfico 10 nos mostra a porcentagem 
de usuários que se dizem preocupados em ve-
rificar se uma informação é verídica antes de 
postá-la ou compartilhá-la nas redes sociais.

Gráfico 10 - Você se preocupa com a divulgação de suas 
fotos e/ou vídeos.

6 %

94 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

94% deles afirmaram que sim, checam a 
informação e caso a mesma tenha veracidade 
ela é passada adiante. Porém um caso recente 
que aconteceu no Brasil e que nos mostra uma 
contradição com os dados analisados é a trá-
gica morte de uma mulher que foi espancada 
pela população ao ser confundida com uma 

foto divulgada nas redes sociais, onde a in-
formação da imagem dizia que a mesma pra-
ticava rituais de magia negra com crianças. A 
questão é que essa informação compartilhada 
por muitos, era de 2002 e a mulher da foto não 
era a mesma que foi morta cruelmente6.

Dessa triste realidade podemos concluir 
que a divulgação de boatos e inverdades é algo 
que pode comprometer até mesmo a seguran-
ça da própria vida. Por isso é necessário muito 
cautela e conscientização, pois as informações 
na Internet podem se propagar rapidamente e 
atingir um grande número de pessoas em cur-
to período de tempo.

Enquanto isto é desejável em certos ca-
sos, em outros pode ser usado para a divul-
gação de informações falsas, que por ventura 
geram pânico e prejudicam pessoas, empresas 
e até mesmo comunidades inteiras.

O gráfico 11, apresentado abaixo, repre-
senta a quantidade de pessoas em porcenta-
gem que tem ou não o conhecimento sobre a 
persistência dos dados e das informações nas 
redes sociais.

Gráfico 11 - Você tem conhecimento que, ao comparti-
lhar conteúdos nas redes sociais, eles se propagam por 
inúmeras pessoas e que dificilmente poderão ser total-
mente excluidos, por mais que sua conta seja removida.

10 %

90 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

Um percentual de 90% dos usuários dis-
seram ter esse conhecimento, de que mesmo 
removendo a sua conta, as fotos, os vídeos, e 
outros dados, esses permaneceram na Web. 

6 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/
policia/sp-morre-mulher-espancada-apos-boato-de-
magia-negra,29b75d0892cc5410VgnVCM4000009bcce
b0aRCRD.html>. Acessado em: 30/05/2014
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Os demais 10% afirmaram não ter esse conhe-
cimento. Isso pode se tornar uma ameaça e 
consequentemente um grande problema para 
o usuário se usada com o auxílio de uma ferra-
menta de busca, como por exemplo, o Google.

Uma das principais ameaças à segurança 
e à privacidade dos usuários é proveniente do 
tipo de conteúdos e de informação que estes 
compartilham nas redes sociais. Portanto, é 
de suma importância que o usuário saiba fa-
zer uso das redes sociais e principalmente das 
informações, fotos, vídeos, que publicam e/ou 
compartilham em tais mídias, causando cons-
trangimento, danos morais e até contra a pró-
pria segurança.

3.5 Grupo segurança nas redes (14 a 17)

O gráfico 12 mostra a importância da 
utilização de mais de uma senha para as várias 
redes sociais, e-mails ou outro tipo de mídia 
que o usuário possa ter.

Gráfico 12 - Você utiliza mais de uma senha.

18 %

82 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

Com base na amostra coletada e nos 
dados apresentados, 82% dos usuários usam 
mais de uma senha e 18% não utilizam essa es-
tratégia de segurança.

O Centro de Estudos, Resposta e Trata-
mento de Incidentes de Segurança no Brasil  
(CERT.br), com o apoio do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br, 2012), aconselha 
que nomes, sobrenomes, números de docu-
mentos, placas de carros e números de telefo-
nes estejam fora das senhas, além de apontar 
regras para a elaboração de senhas seguras.

O gráfico ao lado nos mostra que 37% 

dos usuários têm o costume de mudar de se-
nha a cada seis meses , 9% mudam a cada ano 
e 54% não costumam mudar sua senha.

Gráfico 13 - Com que frequência você muda sua senha.

Não costumo mudar minha senha

De seis em seis meses

A cada ano

54 %
37 %

9 %

Q
ua

nt
id
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e 

(%
)

Fonte: Dados da pesquisa.

A frequência com que o usuário troca a 
sua senha é de elevada importância para a se-
gurança de suas informações nas redes sociais. 
Especialistas defendem que o prazo máximo 
para garantir a segurança de uma senha é de 
30 dias; outro fator importante é que essa pa-
lavra-chave deve ter, no mínimo 14 caracteres, 
entre letras, números e caracteres especiais. 

Mudar a senha é essencial para prevenir 
e mitigar os riscos e vulnerabilidades envol-
vidos ao uso da internet. Portanto, mudá-la 
constantemente (de seis em seis meses, pelo 
menos) é crucial para diminuir as vulnerabi-
lidades e as ameaças que o usuário está sujeito 
constantemente.

A displicência dos usuários que criam senhas 
fáceis de serem descobertas, que ficam longos 
períodos sem alterá-las, e ainda utilizam a mes-
ma senha para acesso a várias contas, torna o 
ataque mais simples. Basta enviar um cadastro 
oferecendo um brinde ou a participação em um 
sorteio que solicite o nome e senha do usuário e 
pronto. O hacker terá a sua disposição tudo o que 
é necessário para um ataque, sem grande esfor-
ço. (GRANGER, 2001 apud POPPER; BRIGNO-
LI, 2003, p. 4-5).

O próximo gráfico nos mostra a profici-
ência do usuário, em que 54% deles nunca pa-
raram para ler as dicas de segurança das redes 
sociais que mais frequentam, contra 46% que 
afirmam já ter visto pelo menos uma vez o ma-
nual de segurança da sua mídia favorita.
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Gráfico 14 - Alguma vez você já parou para ler as dicas 
de segurança das redes que costuma frequentar.

46 %

54 %

Não

Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

Ler os manuais das redes sociais é essen-
cial para a qualidade da vida virtual. Saber o 
que estão publicando e quais os direitos que a 
mídia faz das suas informações é de suma im-
portância.

Hoje, as redes sociais oferecem configu-
rações avançadas e detalhadas de segurança 
– principalmente para impedir o acesso inde-
vido, o problema é que a maioria dos usuários 
não tem a devida preocupação com isso, ou 
então desconhece as possibilidades e ferra-
mentas para aumentar a segurança e privaci-
dade nesses canais.

Existem recursos para troca de senhas, cadastro 
de equipamentos celular, cadastro de pergunta 
de segurança caso haja o esquecimento da senha, 
cadastro de segundo e-mail, alteração de dados, 
registrar o dispositivo que você está tentando co-
nectar na rede social... há muitos recursos para 
tentar desencorajar o criminoso digital a acessar 
perfis indevidos [...] (OLHAR DIGITAL, 2012, 
Não paginado)

Você sabia que mesmo não cobran-
do nada pelo acesso, o Facebook capitaliza 
bilhões de dólares por ano? Isso só acontece 
porque você publica as suas informações na 
rede social e eles fazem uso delas para diversas 
finalidades e principalmente com publicida-
de, ou seja, uma empresa cria um anúncio e 
o Facebook é pago para exibir o anúncio. Os 
anúncios que você vê são selecionados com 
base nas coisas que você faz no Facebook, tais 
como curtir uma página ou comentar uma 
história, e nas informações que você comparti-
lha, como sua cidade atual ou seu aniversário. 
Os anúncios também podem ser selecionados 
com base nas informações que você compar-
tilha com os anunciantes ou sobre como você 
usa seus sites e aplicativos7.

No gráfico 15, é analisado o grau de pre-
ocupação que as pessoas demonstram em re-

7 Termo de privacidade e segurança da rede social Facebook
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Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 15 - Qual o seu nível de preocupação com a segurança.
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lação à segurança nas redes sociais. Faixa de 
51% considera ter alta preocupação, enquanto 
que 21% e 24%, respectivamente, referem-se 
à média e baixa preocupação com a seguran-
ça, somente 4% dos usuários disseram não 
ter nenhuma preocupação com as suas infor-
mações divulgadas nas redes sociais e conse-
quentemente com os problemas de segurança 
que possam acontecer. O que torna um dado 
preocupante, levando em consideração todas 
as informações até aqui descritas.

3.6 Grupo golpe virtual (18)

E por fim, a pergunta que nos leva a re-
flexão para todas as questões levantadas até o 
momento. O gráfico 16 nos dá uma dimensão 
da porcentagem de pessoas que foram ou não 
vítimas de algum tipo de golpe virtual. 14% 
dos usuários já tiveram essa experiência, con-
tra 86% que afirmaram não ter sido vítima do 
crime cibernético.

Gráfico 16 - Você já foi vítima de algum golpe virtual.

Respostas Quantidade Porcentagem (%)

Sim 20 14%

Não 120 86%

Total 140 100%

86 %

14 %

Sim

Não

Fonte: Dados da pesquisa.

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Para a análise estatística dos dados fo-
ram consideradas somente as questões em que 
apresentavam variáveis com respostas sim-
ples, desconsiderando as de múltipla escolha. 

Subdividimos as questões por grupos 
para relacioná-las, deste modo obtivemos 

como resultado 65 correlações. De acordo 
com Garson (2009 apud FUGUEIREDO FI-
LHO; SILVA JÚNIOR, 2009), uma correlação 
é uma medida de associação bivariada (força) 
do grau de relacionamento entre duas variá-
veis. Enquanto que para Moore (2007 apud 
FUGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 
2009), a correlação mensura a direção e o grau 
da relação linear entre duas variáveis quanti-
tativas. Analisando as variáveis, encontramos 
o coeficiente de Pearson (r) de cada relação:

Além disso, foram utilizados também 
os diagramas de dispersão para demonstração 
do grau de relacionamento entre as variáveis. 
Abaixo são apresentados os gráficos que de-
monstraram maior significância para o estu-
do.

Gráfico 17 - Diagramas de dispersão e tabela do Coefi-
ciente de Pearson dos gráficos A e B.
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Fonte: dados da pesquisa.

Como pode ser observado nos gráficos 
A e B, há correlação linear positiva diretamen-
te proporcional entre suas variáveis. O coefi-
ciente de Pearson(r) encontrado foi A(0,37) 
e B(0,31). Segundo Cohen (1988), o valor re-
presenta uma classificação média, enquanto 
que na tabela 18, os coeficientes encontrados 
representariam uma classificação pequena.
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Gráfico 18 - Diagramas de dispersão e tabela do coefi-
ciente de Pearson dos gráficos C e E.
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Fonte: dados da pesquisa.

Acima temos os gráficos C e E, onde há 
correlação linear negativa inversamente pro-
porcional entre suas variáveis. O coeficiente 
de Pearson(r) encontrado foi C(-0,37) e E(-
0,32). Segundo Cohen (1988), o valor repre-
senta uma classificação média, enquanto que 
os coeficientes de apresentados no gráfico 18, 
os valor representa uma classificação pequena.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as análises e interpreta-
ções feitas, constatamos o quanto as redes so-
ciais fazem parte do cotidiano do ser humano, 
ficando estes submetidos à influência de tais 
mídias. A popularização destas desencadeou 
vários benefícios, porém gerou grande preo-
cupação em relação à segurança e à vulnera-
bilidade das informações que circulam no am-
biente virtual.

Com base nas avaliações realizadas, foi 
possível verificar que uma maioria dos usuá-
rios se mostraram conscientes diante de ações 
e atividades a serem tomadas com o objetivo 
de manter seus dados em segurança. Porém 
ainda existem pessoas que cometem erros por 
simples ingenuidade, falta de informação ou 
mesmo desinteresse.

Por outro lado, constatamos que algu-
mas pessoas responderam ao questionário não 
com base em suas ações e experiências, mas no 
que elas achariam o mais correto a se fazer, o 
que acreditamos ser ruim para a veracidade do 
nosso trabalho, entretanto esse risco é cabível 
a qualquer pesquisa científica. No entanto, o 
resultado final se mostrou satisfatório e nos 
deu um embasamento para outros trabalhos 
acadêmicos que por ventura ocorram futura-
mente. 

Com isso, deixamos nossa mensagem de 
agradecimento e lembramos que estar bem in-
formado e atualizado sobre métodos e meios 
de prevenção é crucial para um relacionamen-
to saudável nas redes sociais.
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APÊNDICE A – INDICADORES ESTATÍSTICOS

A seguir serão apresentados alguns dos 
principais indicadores da estatística que foram 
aplicados para cada questão.  Não foram cita-
das as questões 5 e 6, por serem incompatíveis 
para a realização dos gráficos de dispersão, 

apresentados anteriormente, portanto não 
serão incluídas no passo a seguir. As variáveis 
estão representadas pela letra Q(Questão) jun-
to ao número referente da mesma:

Tabela 01 - Indicadores estatísticos.

Variável Média Moda Mediana Desvio 
Médio

Desvio 
Padrão Variância

Q01 2,71 2 2 0,86 1,04 1,08
Q02 1,49 1 1 0,50 0,50 0,25
Q03 4,09 4 4 0,55 0,89 0,79
Q04 2,60 2 2 1,22 1,42 2,03
Q07 1,91 2 2 0,17 0,29 0,08
Q08 1,08 1 1 0,14 0,27 0,07
Q09 1,26 1 1 0,39 0,44 0,20
Q10 1,84 2 2 0,26 0,37 0,13
Q11 1,99 2 2 0,01 0,08 0,01
Q12 1,06 1 1 0,11 0,23 0,05
Q13 1,10 1 1 0,18 0,30 0,09
Q14 1,18 1 1 0,29 0,38 0,15
Q15 1,56 1 1 0,60 0,66 0,44
Q16 1,54 2 2 0,50 0,50 0,25
Q17 2,35 3 3 0,80 0,90 0,80
Q18 1,86 2 2 0,24 0,35 0,12

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 01 - Indicadores estatísticos.
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Fonte: Dados da pesquisa.
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•	 A média de cada pergunta foi encontrada 
com base na fórmula:  M=S/n. Onde: S é a 
soma das respostas, e n é o número de res-
postas que se obteve nessa pergunta.

•	 A moda representa o valor mais frequen-
te no conjunto de perguntas e respostas. 
Portanto, em cada questão foram obtidos 
aqueles valores que mais se repetiram. Não 
necessitando, pois, de fórmula. 

•	 A mediana é uma medida de localização do 
centro da distribuição dos dados, definida 
do seguinte modo: Depois de ordenados 
os valores por ordem crescente ou decres-
cente, a mediana será o valor que ocupa a 
posição central, se a quantidade desses va-
lores for impar ou será a média dos valores 
centrais, se a quantidade desses valores for 
par. O gráfico informa a mediana de cada 
questão.

•	 O desvio médio é uma medida de disper-
são dos dados em relação à média de uma 
sequencia. Esta medida representa a média 
das distancia entre cada elemento da amos-
tra e seu valor médio. O desvio médio é ob-
tido a partir da fórmula:

•	 Para se chegar ao desvio padrão amostral 
foi preciso encontrar a variância amostral 
de cada questão. A fórmula da variância 
amostral é:
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O QUE É SER VELHO NO BRASIL SOB O PONTO DE VISTA 
ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL1

WHAT IS BEING OLD IN BRAZIL UNDER THE VIEWPOINT ECONOMIC, 
SOCIAL AND CULTURAL

RESUMO

A discussão aqui trazida se remete a uma reflexão em torno do enve-
lhecimento populacional brasileiro, cuja população idosa é o grupo que 
apresenta as taxas mais elevadas de crescimento. Tal fenômeno aconteceu 
no espaço de poucas décadas, sem que a sociedade despertasse para as 
implicações desta situação. Sob que circunstâncias as pessoas passaram 
a viver mais? Eis uma conjuntura repleta de desafios, posto que não é 
suficiente sobreviver. Nesta direção, o presente artigo recapitula a questão 
social da velhice a partir da perspectiva do direito, apontando que, apesar 
dos desafios e dificuldades, avançamos significativamente, uma vez que 
até os anos 1960 a questão social da velhice não contemplava a agenda 
política do país, estando à mercê da caridade e da filantropia.

Palavras-chave: Velhice. Políticas públicas. Cultura.

ABSTRACT

The discussion brought here refers to a reflection on the aging brazil-
ian population, whose elderly population is the group that has the highest 
growth rates. This phenomenon happened in the space of a few decades, 
without society awakened to the implications of this situation. Under what 
circumstances people began to live longer? Here is a situation fraught with 
challenges, since it is not enough to survive. In this direction, this paper 
summarizes the social issue of aging from the perspective of the law, point-
ing out that, despite the challenges and difficulties, we significantly ad-
vanced since the 1960s up to the social issue of old age did not include the 
political agenda of the country, at the mercy of charity and philanthropy.
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A possibilidade de uma vida longa para 
um grande número de pessoas é uma conquis-
ta recente da humanidade, e isso se deu através 
de um gradual e constante avanço da tecnolo-
gia, principalmente médico-sanitário.

O envelhecimento populacional é um 
dos grandes desafios para o mundo do novo 
milênio e em particular, para os países em de-
senvolvimento, tendo em vista que a transição 
demográfica está se consolidando num curto 
período de tempo, ou seja, um crescimento 
com projeção de 25 anos, contrastando com 
países europeus, como na França, por exem-
plo, onde o aumento da proporção de velhos 
(7% para 14%) se deu em 120 anos.

A transição demográfica brasileira2 é vis-
ta com preocupação pelo fato de provocar mu-
danças no perfil das demandas por políticas 
públicas, apresentando desafios para o estado, 
a sociedade e a família. Como afirma Touraine 
(1986, p. 12) “não é possível falar na velhice 
sem se falar na aposentadoria, na doença, na 
família, no estado, nos impostos”. 

É indiscutível que, de fato, a transição 
demográfica coloca grandes desafios à socie-
dade, porém, é importante sinalizar que, como 
discute Debert (1999), o aumento do número 
de velhos não é essencial para compreender 
este fenômeno mundial. 

Quando não se examina, portanto, o as-
pecto multidimensional da velhice, obscurece-
se a análise sobre como se dá a construção 
deste problema social. É fundamental indagar: 
por que as relações mudam em determinado 
contexto? Como era no passado e hoje? Qual 
é o discurso? Quais as forças interessadas? En-
fim, não esquecendo que nada é dado ao acaso 
e nem construído naturalmente.

1 Assumo o termo “velho” pelo fato de esta categoria 
redimencionar com maior clareza as representações 
pelas quais a velhice vem passando. Como o sujeito 
do processo da velhice são os velhos, contraponho-me 
a quaisquer expressões eufemísticas que tendam a ob-
scurecer determinado contexto.
2 Segundo a Pnad 2013 (Pesquisa Nacional de Amostras 
de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), as pessoas com mais de 60 anos rep-
resentam 12,6% da população, ou seja, 24,85 milhões de 
indivíduos.

Logo, cabe impensar a figura social do 
velho, abandonar o que foi produzido para se 
construir um olhar crítico, recompor o que 
disseram como este velho é e se comporta. 
Para isto, é preciso observar o contexto, inver-
ter o olhar sobre o outro – mais do que falar 
sobre o velho, olhar a sociedade onde ele está 
inserido e como esta se refere a este sujeito.

Afirmar que a velhice é um problema so-
cial torna indispensável a discussão do contex-
to histórico de determinada sociedade, uma 
vez que a cultura vigente dita os padrões de 
comportamento, comuns a um grupo.

O aumento da longevidade brasileira se 
deu num espaço de poucas décadas, sem que 
a sociedade se despertasse para as implicações 
do envelhecimento populacional. No Brasil, 
desde a década de 1970, foi anunciado o au-
mento da população idosa e o país não se pla-
nejou devidamente para não ser mais um “país 
de jovens” e ter que enfrentar as mudanças no 
contexto sócio-econômico diante do prolon-
gamento da vida humana.

No Brasil, as atividades voltadas a este 
público surgiu do interesse de instituições e de 
pessoas que já desenvolviam de certa forma, 
um trabalho de atendimento à população ido-
sa, tendo em vista a preocupação com a falta 
de iniciativas a esse segmento e a escassez de 
estudos no país, especialmente em compara-
ção com outros países.

Convém enfatizar que até os fins da dé-
cada de 1960, as ações direcionadas aos mais 
velhos em nosso país, tinham todo um caráter 
caritativo. Quer dizer, quem assumiu de fato a 
questão da velhice ao longo da história, foram 
os grupos religiosos e as entidades filantrópi-
cas. 

Para se ter uma idéia, a atenção à velhi-
ce como uma questão de direito, não é uma 
preocupação recente, pois foi reconhecida no 
Brasil colonial (1794), quando o Conde de Re-
sende (V Vice-Rei) escreveu uma carta à Co-
roa de Portugal, defendendo a idéia de que os 
soldados velhos mereciam uma velhice digna e 
descansada, isto é, o direito de ter um final de 
vida tranqüilo pelos serviços prestados à Pá-
tria. (ALCÂNTARA, 2004).
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A Lei Eloy Chaves (decreto-legislativo 
n°4.682, de 24 de janeiro de 1923) foi a pri-
meira norma a instituir no Brasil a previdência 
social, com a criação de caixas de aposentado-
ria e de pensões para os ferroviários, de nível 
nacional. Tal fato se deu em razão das mani-
festações gerais dos trabalhadores da época e 
da necessidade de conciliar capital e trabalho 
diante de um setor estratégico e importante da 
mão-de-obra daquele tempo.

Em termos constitucionais, somente a 
carta de 1934 no título dedicado a ordem eco-
nômica e social dispôs no art.121, § 1o, que a 
legislação do trabalho deveria garantir assis-
tência previdenciária, mediante contribuição 
igual da união, do empregador e do emprega-
do, a favor inclusive da velhice. Ramos (2002) 
lembra que mesmo com esse dispositivo, o 
direito à velhice digna era restrito a determi-
nados segmentos de trabalhadores, como por 
exemplo, aos da indústria e comércio.  Era a 
época dos institutos por categoria profissional: 
o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários (IAPC, 1934); Instituto de Apo-
sentadoria e Pensões dos Bancários (AIPB, 
1934); Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Industriários (IAPI, 1936) e outros.

A fim de que possamos entender como 
se deram as conquistas relacionadas a assistên-
cia à velhice, julgamos necessário relatar o per-
curso histórico, principalmente, a partir da dé-
cada de 1970, não deixando de relembrar que 
muito desses avanços, deveram-se à iniciativa 
da sociedade civil.

Em 1973 é regulamentada a aposentado-
ria por velhice pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, sendo beneficiário o segu-
rado que tivesse 65 anos de idade ou mais, no 
caso dos homens e 60 anos de idade ou mais 
com relação às mulheres.

Já em 1974, por conta da mobilização dos 
profissionais que se despertaram para o proble-
ma dos mais velhos, inválidos e incapacitados 
para o trabalho, instituiu-se  a lei 6179/74 - a 
renda mensal vitalícia, a tão chamada aposen-
tadoria dos velhos, beneficiando os maiores de 
70 anos com o valor de 60% do salário mínimo 
do local do pagamento. A origem desta lei é 

fruto da assessoria prestada por Marcelo Sal-
gado, assistente social do SESC/SP, gerontólo-
go e epidemiólogo, recém-chegado da França, 
onde estudou a questão do envelhecimento.

Seguindo a trilha da história, com o 
apoio do relato da assistente social e gerontólo-
ga Nara Rodrigues Costa (1998) convém men-
cionar um fato de inegável presteza à causa da 
velhice no país. Trata-se de uma iniciativa do 
então Ministro da Previdência, Luiz Gonzaga 
do Nascimento e Silva. No ano de 1976 o refe-
rido ministro convocou em Brasília, Marcelo 
Salgado a fim de saber sobre a velhice brasi-
leira. Esse profissional deu seu parecer, tendo 
como conseqüência a realização de três semi-
nários promovidos pelo MPAS (Ministério da 
Previdência e Assistência Social) nas cidades 
de São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, com 
a finalidade de analisarem a situação do velho 
nessas regiões.

Desses seminários, foi organizado no 
mesmo ano, em Brasília, um seminário nacio-
nal, objetivando formular um diagnóstico para 
a questão da velhice em nosso País e apresentar 
as linhas básicas de uma política de assistência 
e promoção social do idoso, incorporado num 
documento de suma importância, chamado 
Políticas para a Terceira Idade – Diretrizes Bá-
sicas.

Esse diagnóstico mostrou a figura do 
velho marginalizado empobrecido, sem ne-
nhuma perspectiva no sentido de realizar seus 
sonhos, restando a espera pela morte.  Assim, 
começa-se a implantar no Brasil, as primeiras 
atividades para velhos não-institucionalizados, 
reforçando a idéia de que a imagem do velho 
triste e sem função social poderia ser substitu-
ída pela imagem daquele velho que se dedica a 
atividades de lazer, descartando o abandono e 
a solidão, condição esta tão associada aos pro-
blemas de quem envelhece na nossa sociedade.

Com a saída do ministro, a questão da 
velhice não foi retomada pelo seu sucessor. Po-
rém, a sociedade civil ou mais precisamente, 
os técnicos e os velhos não enfraqueceram a 
mobilização, o que ocasionou a fundação de 
várias associações em todo o País. 

A primeira a ser criada foi a ACEPI – 
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Associação Cearense Pró Idosos, no ano de 
1977. Pode-se imaginar que neste período o 
velho nem se configurava como uma preocu-
pação nas pautas das políticas públicas. Numa 
palestra, a presidente e fundadora da ACEPI, 
Maria José Barroso, a Mariazinha, como a 
maioria a chama, reflete que, quando começou 
a luta pela causa da velhice, era jovem e hoje, 
já velha, continuando na luta, percebe que os 
frutos não serão nossos, mas dos nossos netos 
e bisnetos. Quem sabe estes, não poderão viver 
uma velhice mais decente!

Durante e após os anos de 1980, em todo 
o Brasil, as associações se ampliaram, havendo 
uma tomada de consciência por parte dos pro-
fissionais e também dos velhos que passaram 
a estudar, discutir e refletir os problemas da 
velhice no país, sendo incontáveis os eventos 
realizados desde a década de 1960.

 Em 1989, a Associação Nacional de Ge-
rontologia (ANG) realizou três seminários em 
Goiânia, São Luiz e Florianópolis, sendo leva-
das propostas para o Seminário O idoso na so-
ciedade atual, em Brasília, de onde se originou 
o documento Políticas para a terceira idade, 
nos anos 90.

A então ministra Margarida Procópio 
recebeu esse documento em 1990, o qual foi 
analisado por uma equipe de trabalho, re-
presentada por órgãos governamentais e não 
governamentais, eleitos pelo então Presidente 
Fernando Collor de Melo.

Assim, o documento foi concluído, sen-
do resumido como Plano Preliminar para a 
Política Nacional do Idoso, dando origem a 
lei 8842 (04/01/1994), publicada no governo 
de Itamar Franco e regulamentada pelo decre-
to 1948 (03/07/1996), assinado por Fernando 
Henrique Cardoso. 

Como se vê, a construção da lei que re-
conhece a plena cidadania da população idosa 
surgiu mais de 20 anos depois que foi anun-
ciado o aumento da população idosa, além das 
repercussões que esta nova situação represen-
taria para a sociedade.

Com dez anos da Política Nacional do 
Idoso, é publicada em 2004, o Estatuto do Ido-

so (Lei 10.741 – 01/10/2003), também fruto 
de toda a mobilização da sociedade civil que 
sempre fez parte da trajetória pela luta de uma 
velhice decente. 

O estatuto do idoso – lei 10.741 – 
01/10/2003, fruto de uma história de luta que 
demarca a mobilização da sociedade civil por 
uma velhice decente. O estatuto reitera todos 
os direitos da PNI, da saúde ao lazer e inova 
ao apresentar os crimes e as penas para os que 
desrespeitarem ou abandonarem este grupo 
específico. Tem como objetivo promover a in-
clusão social e garantir os direitos dos velhos 
já que uma parcela desses cidadãos brasileiros 
demanda por cuidados específicos.

Assim, nessa trajetória histórica brasilei-
ra, somente a partir da década de 1980, o es-
tudo do processo de envelhecimento, nas suas 
múltiplas dimensões, consolidado nesse novo 
campo do conhecimento multi e interdisci-
plinar que é a Gerontologia, vem recebendo 
maior atenção das mais diversas áreas que li-
dam com este segmento 

Vale lembrar que a luta não terminou, 
pois as leis que tratam de tais direitos não são 
a solução, mas os instrumentos legais para que 
possamos cobrar e denunciar quando estas 
não forem cumpridas.

Partindo para o aspecto cultural, na nos-
sa sociedade ainda é muito presente a relação 
da velhice com características negativas: do-
ença, dependência, rabugice, invalidez sendo 
esta fase ainda percebida como um tempo de 
espera pela morte, mas na verdade, morrer 
não é privilégio de determinada faixa etária.

Ao discorrer sobre o curso de vida pós- 
moderno, Debert argumenta que não existe 
uma demarcação padronizada em função da 
idade cronológica, ou seja, não há fronteiras 
precisas entre as etapas da infância, juventude, 
vida adulta e velhice. Isso se deve, essencial-
mente às mudanças no mundo do trabalho e 
da família, em uma sociedade marcada pela 
informatização e cultura globalizada que a 
mídia divulga e contribui para uma multipli-
cidade de modos de vida (CAMARANO et al., 
2004).
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Conforme argumenta Debert (1999) 
é característico da cultura pós-moderna o 
rompimento de modelos que padronizam as 
atitudes / estilos de vida pautados nas idades. 
Assim, o curso de vida pós-moderno “coloca 
em xeque” a teoria da psicologia do desenvol-
vimento a qual estabelece uma continuidade 
evolutiva unilinear, onde os períodos da vida 
são compreendidos universalmente, embora 
existam contextos sócio-culturais específicos.

Ainda seguindo o raciocínio da autora 
ora citada, a mesma exemplifica, nessa dire-
ção, a etnografia de Margareth Mead acerca 
dos adolescentes de Samoa cujo comporta-
mento destes se afastava completamente do 
típico rebelde norte-americano.

Enfim, a antropologia tem contribuído 
enfaticamente no sentido de mostrar que as 
etapas da vida não possuem caráter universal 
e no caso da velhice, observa-se um discurso 
que focaliza o velho como vítima privilegiada 
do abandono, da pobreza, isto é, de todos os 
desmandos. 

Esta postura tem levado a um tratamen-
to preconceituoso, reforçando a exclusão desse 
segmento. E toda essa generalização do que é 
ser velho, constrói uma única forma, homo-
geneíza e assim, o velho é sempre visto como 
um doente ou um derrotado. Contudo, não se 
pode negar as idades como fator importante 
na organização social, bem como na definição 
do status de uma pessoa.

A reprodução desses valores não se ade-
qua a proposta fundamental da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) no que condiz ao 
seu Programa para o Envelhecimento Mun-
dial, que vem a ser uma sociedade para todas 
as idades, onde todos tenham um sentimento 
de pertencimento e de participação.

Em confronto a imagem negativa da ve-
lhice, a cotidianidade nos mostra realidades 
bem distintas. As novas imagens do envelheci-
mento são sobrepostas ao quadro sombrio do 
estágio da velhice como necessariamente uma 
fase de perdas ou grandes mazelas. As pesqui-
sas voltadas a expor um panorama da popula-
ção idosa têm demonstrado que os velhos de 
hoje assumiram papéis jamais previsíveis em 

outros tempos3. Estudo recente desenvolvido 
em todo o território brasileiro, pelo Serviço 
Social do Comércio (SESC)/SP em parceria 
com a Fundação Perseu Abramo (FPA) – Ido-
sos no Brasil: vivências e desafios na 3ª idade4, 
demonstra um perfil que só vem a reforçar a 
imagem dos novos velhos, refletida na situação 
sócio-econômica e no estilo de vida.

São diversas experiências que há meio 
século seriam inconcebíveis - como imaginar 
na velhice, o retorno à escola ou ao trabalho? 
O divórcio? O recasamento? A vinda de um 
filho quando já se poderia ter idade para ser 
avô? Enfim, comportamentos que desinstitu-
cionalizam o curso da vida, isto é, a idade não 
é determinante, caracterizando a cultura pós-
moderna que nega estereótipos, normas e pa-
drões de comportamento fundamentados na 
idade (DEBERT, 1999).

As novas imagens proporcionam um 
cenário mais otimista da velhice, enfatizando 
ser esta uma experiência heterogênea e com o 
avanço tecnológico, são vistas expressivas alte-
rações nas relações sociais e de trabalho, con-
tribuindo na formação de uma sociedade mais 
exigente e concretizando aspirações impensá-
veis em outros tempos.

Portanto, os novos velhos reagem po-
sitivamente ao conjunto de mudanças sociais 
que redefinem a experiência do envelhecimen-
to. Cabe aqui a afirmação de Cohen (1998,  p. 
113): “uma gerontologia crítica não preci-
sa se reduzir a uma lamentação”. A figura do 
velho doente é uma narrativa predominante, 
formando-se um movimento histórico singu-
lar e com isso se desconsidera todas as dife-
renças, como por exemplo, classe, gênero que 
redimensionam tantas outras realidades per-
meadas de heterogeneidade. Assim sendo, não 
existe uma maneira única de ser velho.

Conforme definição de Neri e Cachioni 
(1999), o modo de envelhecer é variável e se 
constitui numa experiência heterogênea e di-
versa, sendo determinado pelo curso de vida 

3 Cf. Laslett (1996), Debert (1999), Neri (2002) e Neri e 
Sommerhalder (2002).
4 www2.fpa.org.br/portal / www.sescsp.org.br
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de cada pessoa, pelas circunstâncias sócio-his-
tóricas, patológicas, genéticas e ambientais.

Os estudos antropológicos sobre a velhi-
ce na sociedade brasileira tendem a rever os 
estereótipos do velho como dependente, en-
fermo, vivendo um tempo de perdas sociais 
que o levam à pobreza e ao isolamento.

Contudo, percebe-se que não vigora um 
consenso entre os estudiosos como Debert 
(1999; 2003), Camarano et al. (2004), Motta 
(2004), Peixoto (2004) e Barros (1987) quando 
esta suposta exclusão é tratada. Estes, em suas 
pesquisas sócio-antropológicas vislumbram 
que os velhos se integram em diversas ativi-
dades, mostrando que continuam a partici-
par, seja na militância política, na inserção do 
mercado de trabalho e também nas práticas de 
sociabilidade. Apreende-se nesses estudos que 
ser velho não se restringe à situação de depen-
dência ou isolamento, uma vez que não se dei-
xam influenciar pela diminuição das possibili-
dades de participação/integração. Ao contrário, 
eles vivem um eterno processo de adaptação e de 
reconversão (PEIXOTO, 2004, p.12).

Laslett (1996 apud CAMARANO et al., 
2004) descortina o cenário sombrio da velhice, 
afirmando ser esta a ‘fase do preenchimento’. 
Quer dizer, a universalização da Seguridade 
Social, o declínio da mortalidade, os avanços 
da medicina e da tecnologia redimensionaram 
o curso de vida.

Motta (2004, p.110) complementa fa-
zendo uma reflexão acerca das novas formas 
de sociabilidade que surgiram nos últimos de-
cênios na vida dos indivíduos mais velhos, o 
que vai permitir uma redefinição da imagem 
dos velhos. Junto às formas de encontro gera-
cional na família, vem crescendo a sociabili-
dade extrafamíliar apontada pela autora, onde 
o gênero é determinante na participação das 
atividades: homens em conversas nas praças 
públicas e mulheres em “trabalhos” ou apoios a 
rituais da igreja católica.

No estudo que trata das imagens de mu-
lheres e velhos na publicidade, Debert (2003) 
comenta que a literatura, sobretudo na Ingla-
terra e na América do Norte, demonstra mu-
danças na representação da velhice pós anos 

70, pois até esta década as imagens são pre-
conceituosas, associando as pessoas idosas a 
portadoras de características depreciativas, 
revelando um quadro estanque estereotipado, 
predominando a decadência física, além de se-
rem cômicas e teimosas.

Entretanto, nos anos 80 esse quadro 
tende a mudar, passando o velho a simbolizar 
poder, riqueza e prestígio social. Concluindo, 
Debert, (2003, p. 03) reforça que “uma imagem 
mais positiva do envelhecimento está sendo pro-
jetada, uma imagem em sintonia com a gera-
ção que ocupa atualmente um papel central na 
produção cultural, como é a geração dos baby 
boomers”. 

Acompanhamos na mídia um espaço 
mais amplo concedido a este segmento, além 
de um tratamento diferenciado. Hoje, o velho 
é visto como um novo ator social que tem de-
marcado um novo mercado de consumo – a 
atividade turística direcionada a este grupo 
etário sob a denominação de turismo para a 
terceira idade, somado ainda a uma indústria 
de produtos cosméticos, prometendo a eterna 
juventude, como também a criação de especia-
lidades profissionais.

Camarano et al. (2004) argumenta que 
nos últimos 20 anos, o velho brasileiro passou 
a viver mais, diminuiu o seu grau de deficiên-
cia física e mental, assumindo com maior fre-
qüência, o papel de chefe de família e assim, 
vivendo menos na casa dos parentes. Dando 
continuidade ao contexto deste perfil demo-
gráfico, a autora ainda discorre no sentido de 
desmistificar a imagem da velhice associada 
à dependência – Hoje, este recebe um rendi-
mento mais elevado, tendo como conseqüên-
cia uma redução do seu nível de pobreza e in-
digência.

Dando continuidade, a autora argumen-
ta que as famílias brasileiras morando com ve-
lhos têm uma renda familiar maior em compa-
ração às outras famílias. Este fator é justificado 
em função dos arranjos internos e etapas do 
ciclo familiar, onde se estabelecem relações de 
dependência entre os membros das famílias 

Também é importante esclarecer que, 
em média, o segmento idoso detém uma me-
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lhor condição de vida em comparação aos jo-
vens, principalmente, por conta do seu ciclo 
de vida, construiu patrimônio, possui casa 
própria e se beneficiou da universalização da 
seguridade social, fundamentalmente a apo-
sentadoria. Os efeitos da instabilidade do mer-
cado de trabalho, conforme Camarano et al. 
(2004), têm ocasionado a permanência dos 
filhos na casa dos pais por mais tempo (a sa-
ída tem se verificado em torno dos 26 anos), 
situação que favorece a co-residência entre os 
velhos e seus filhos, netos e bisnetos, estratégia 
de apoio familiar de sobrevivência, o que pode 
ser benéfica para todos.

Todavia, é fundamental evitar qualquer 
postura generalizante acerca do que é ser velho 
e como este vive, pois no caso brasileiro, tanto 
é expressivo um grupo detentor de autonomia 
no que concerne ao aspecto físico e econô-
mico quanto se verifica também uma parcela 
desprovida de rendimento próprio e incapaz 
de lidar com as atividades diárias.

O discurso tradicional do amparo à ve-
lhice ser atribuído à família, é hoje incerto, 
uma vez que o contexto socioeconômico do 
país é preocupante, principalmente para as ge-
rações mais novas que enfrentam dificuldades 
na conquista de sua estabilidade, sendo este 
um fator que tem levado o velho assumir o or-
çamento familiar, mesmo, muitas vezes, com 
parcas aposentadorias.

Como se percebe, as transformações 
ocorridas na sociedade brasileira trazem ele-
mentos inovadores, refletidos na vivência co-
tidiana, onde o velho passou a assumir papéis 
jamais discutidos pela literatura que, de uma 
maneira geral, retratou por muito tempo a ve-
lhice como decadência.

Como forma de estimular essa velhice 
bem-sucedida, livre de mitos e preconceitos, 
estado e sociedade civil se articulam no senti-
do de incluírem esses atores sociais nesse mo-
vimento efervescente de inovações, com fins a 
auto-expressão, novas aprendizagens, desen-
volvimento da criatividade, prerrogativas an-
tes, exclusivas dos mais jovens.

A título de exemplo dessa ação conjun-
ta, podemos destacar os programas de grupos 

de convivência e as universidades para a ter-
ceira idade. As investigações acadêmicas5 in-
dicam que as atividades proporcionadas por 
estes programas, como dança, teatro, coral, 
exercícios físicos, informática, línguas, dentre 
outras, instigam a auto-estima, integrando os 
velhos à vida social.

E numa dimensão mais ampla, é mister 
mencionar o conceito de envelhecimento ati-
vo adotado pelo programa de envelhecimento 
e curso de vida da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), cujo objetivo é possibilitar uma 
vida saudável e de qualidade para os que estão 
envelhecendo, sobretudo, os mais debilitados 
fisicamente e que necessitam de maiores cui-
dados. Seu fim maior é poder manter a auto-
nomia e a independência.

Considerando esta diversidade e a nova 
imagem do velho que está redefinindo e ocu-
pando novos espaços para envelhecer, é mister 
refletir que papel o velho está desenvolvendo 
na comunidade, na família e como ele com-
partilha para uma construção de identidade 
na dinâmica da história. 
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PUBLICIDADE ENGANOSA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR

MISLEADING ADVERTISING UNDER CODE OF CONSUMER

RESUMO

Este trabalho estuda a publicidade enganosa à luz do Código de Defesa 
do Consumidor – lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – fazendo menção à 
constituição federal de 1988 e outros dispositivos legais, visando a apresentar 
os diferentes tipos de publicidade enganosa; descreve a linguagem publicitá-
ria, que possui recursos estilísticos e argumentativos distintos da linguagem 
cotidiana, sendo voltada para informar e manipular; aborda o histórico da 
publicidade e do consumerismo, defesa ou proteção ao consumidor; assim 
como as opiniões de diversos autores sobre as práticas enganosas anunciadas 
por meios publicitários. Investigaram-se as responsabilidades dos indivíduos 
que compõem uma campanha de publicidade, tais como: a responsabilidade 
dos veículos de comunicação das publicidades, os testemunhais, a respon-
sabilidade dos fornecedores e a das agências de publicidade, bem como se 
tornou necessário um parâmetro sobre os princípios que norteiam a publi-
cidade, como por exemplo: o princípio da identificação, da veracidade. Para 
o embasamento teórico do estudo, realizaram-se as pesquisas bibliográfica e 
documental por meio dos livros e revistas jurídicas, além da literatura especí-
fica do ramo da publicidade e dos julgados existentes sobre o tema abordado. 
Portanto, conclui-se que há, de fato, uma responsabilidade objetiva e solidá-
ria entre todos aqueles que se envolvem na publicidade enganosa.

Palavras-chave: Publicidade enganosa. Código de defesa do consumidor. 
Responsabilidade civil. Veículos de comunicação e agências de publicidade. 
Testemunhais.

ABSTRACT

This work studies the misleading in light of the Consumer Protection Code 
– law no. 8078 of september 11, 1990 –, making mention of the 1988 constitu-
tion and other laws in order to display the different types of misleading adver-
tising; describes the language of advertising, which has distinct stylistic features 
and argumentative everyday language, is geared to inform and manipulate; 
focuses on the history of advertising and consumerism, defense or consumer 
protection, as well as the opinions of various authors on the deceptive practices 
announced by advertising. Investigated the responsibilities of individuals in an 
advertising campaign, such as the responsibility of the media of advertising, the 
witnesses, the liability of suppliers and advertising agencies, as well as became 
necessary a parameter on the principles guide to advertising, such as: the prin-
ciple of identification, truthfulness, non abusiveness, correction and diversion 
advertising. For the theoretical background of the study, there were the research 
literature and documents through books and legal journals, and literature spe-
cific to the advertising business, through trial about the topic. Therefore, it is 
concluded that there is, in fact, a strict liability and solidarity among all those 
who engage in misleading advertising.

Keywords: Misleading. Code of consumer protection. Liability. Media and ad-
vertising agencies. Witnesses.
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1 INTRODUÇÃO

Por determinação expressa da CRFB/88, 
em seu art. 5° XXXII e 48 do ADCT, foi ela-
borado o código de defesa do consumidor. O 
direito do consumidor é uma seara nova no 
mundo jurídico, uma matéria que está entre o 
direito privado e o direito público. Falar sobre 
o consumerismo, defesa ou proteção ao consu-
midor é discorrer sobre ideias de proteção de 
um grupo específico de indivíduos, uma cole-
tividade de pessoas, de agentes econômicos, os 
consumidores.

A publicidade está intimamente ligada 
aos interesses comerciais, contudo ela dever 
ser vista de maneira mais ampla, ou seja, ela 
deve ser estendida a uma perspectiva social, 
onde se podem observar as relações de consu-
mo e a realidade social.

Atualmente, a publicidade não só vende 
produtos ou serviços; ela informa, manipula; 
oferta sonhos, muitas vezes irrealizáveis, cria 
necessidades supérfluas e estimula, porque 
não dizer, o superendividamento.

Por esta razão o presente artigo destinar-
se-á a uma explanação histórica dos movi-
mentos brasileiros que influenciaram as rela-
ções consumeristas; diferenças e similaridades 
entre oferta, publicidade e propaganda; as di-
ferentes técnicas de publicidade como o teaser 
e o puffing; além dos diversos princípios que 
norteiam o código de defesa do consumidor 
e que possuem uma extrema relação com a 
publicidade, bem como discorre sobre a defi-
nição de publicidade enganosa e suas modali-
dades, além de abordar os aspectos gerais no 
que diz respeito à responsabilidade no CDC, 
passando pelos elementos que a caracterizam, 
com uma exposição sobre a responsabilidade 
objetiva; ele também menciona as excluden-
tes de responsabilidade, além de falar sobre 
a inversão do ônus da prova “ope legis”, bem 
como, destina-se a uma exposição específica 
da responsabilidade decorrente da publicida-
de enganosa. 

A metodologia empregada é a bibliográ-
fica e a documental, de natureza qualitativa e 

descritiva, visando ao conhecimento, já que 
não há previsão de pesquisa de campo nem es-
tudo de caso, tendo em vista o conhecimento 
mais amplo da matéria ora discutida.

2 PUBLICIDADE

Publicidade é a forma de comunicação 
identificada e persuasiva, remunerada, através 
dos meios de comunicação em massa.

2.1 Histórico

Evidenciando-se o interesse maior nas 
condições recentes da publicidade e consume-
rismo no Brasil, acolheram-se os três últimos 
estágios desse paradigma, quais sejam: capita-
lismo primitivo, produção em massa e socie-
dade afluente (GIACOMINI FILHO, 1991).

Segundo Giacomini Filho (1991) no es-
tágio do capitalismo primitivo, por meados 
dos séculos XVIII e XIX, o consumidor era in-
timamente ligado ao estabelecimento da com-
pra, apesar de, naquela época, não existirem 
muitas opções para o comprador, já no estágio 
de produção, no século XX, ficou caracteriza-
do pela produtividade, tendo como finalidade 
o aumento das vantagens pecuniárias por par-
te de quem produzia e comercializava. A últi-
ma fase retrata os atuais mercados de consumo 
desenvolvidos na sociedade, caracterizando-se 
como aquele que apresenta uma quantidade 
substancial de indivíduos com necessidades 
básicas satisfeitas, canalizando recursos para 
atender outras necessidades e desejos, ou seja, 
necessidades e desejos afluentes.

No Brasil, o ponto culminante foi estabe-
lecido na constituição federal no seu art. 220, 
caput e § 3°, a manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação não terão 
restrições, salvo limitações elencadas pela pró-
pria constituição.

Assim, compete à união editar leis que 
promovam meios para que as pessoas e as fa-
mílias possam se proteger de propagandas ou 
publicidades enganosas que tendem a preju-
dicar o consumidor de alguma forma, sendo 
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nociva à saúde ou ao próprio meio ambiente.

2.2 Oferta, propaganda, publicidade: suas 
técnicas e seus princípios

Para Garcia (2010), a oferta pode ser 
conceituada como um início de declaração vo-
litiva direcionada à realização de um contrato. 
A oferta é suficiente para que exista um laço 
entre fornecedor e consumidor, originando, 
assim, uma obrigação pré-contratual, fazen-
do com que o fornecedor de imediato cumpra 
tudo aquilo que publicou nos anúncios.

Convém, portanto, mencionar a simila-
ridade e a distinção no que vem a ser publi-
cidade e propaganda. A propaganda é muito 
parecida com a publicidade no seu aspecto 
histórico e no tratamento com a massa, pois, 
para se atingir os objetivos políticos e suas ten-
dências, fazia-se necessário um uso efetivo de 
algum meio de comunicação.

Para Rizzatto (2011), no ordenamento 
jurídico brasileiro, publicidade e propaganda 
são vistas como sinônimos. A publicidade, 
meio pelo qual se aproxima o produto do ser-
viço, possui tutela constitucional, entretanto, 
sabe-se que lhe são impostos limites na utili-
zação de seus instrumentos.

A publicidade, assim, possui um cará-
ter comercial, apresentando o intuito de lucro, 
tendo por objetivo mostrar ao consumidor 
aquele produto que o fornecedor pretende 
vender, além do mais, o código de defesa do 
consumidor não cuida de propaganda; seu ob-
jetivo é tão somente a publicidade.

A propaganda, ao contrário da publi-
cidade, é uma atividade que tem o escopo de 
espargir, difundir, propagar uma ideia, uma 
crença. Logo, a propaganda tem um aspecto 
político, religioso, social e ideológico.

A publicidade se utiliza de diversos 
meios ou técnicas para chamar a atenção do 
consumidor, onde as mais conhecidas são: o 
merchandising, o teaser e o puffing. 

Leciona Benjamin (1991) que o mer-
chandising consiste numa técnica publicitária 
para a aparição dos produtos no vídeo, no áu-

dio ou nos artigos impressos, em sua situação 
normal de consumo, sem declaração de con-
sumo. 

Importante destacar que o código de de-
fesa do consumidor não proíbe de forma ex-
plícita o merchandising, entretanto esta técnica 
deverá se adequar ou se apropriar ao princípio 
da transparência e ao princípio da identifica-
ção da mensagem publicitária.

Rizzatto (2011) afirma que os teasers são 
as mensagens que visam a criar expectativa ou 
curiosidades em torno de produtos ou servi-
ços a serem lançados.

Assim como o merchandising, o teaser 
é uma técnica que também precisa se adaptar 
aos princípios da identificação da mensagem 
publicitária e ao princípio da transparência e 
isto ocorre pelo fato de que esta técnica não 
passa a identificação de que se trata de uma 
publicidade.

O puffing é uma técnica que se utiliza do 
exagero sobre os pontos principais de uma de-
terminada mercadoria que está sendo publica-
da, com o objetivo de despertar a atenção do 
público consumidor, essa técnica não é proi-
bida, pois não apresenta enganosidade, contu-
do, caso se observe a veracidade da mensagem 
que foi conferida na publicidade, esta terá que 
ser cumprida; caso não seja, será considerada 
como uma publicidade enganosa.

O código de defesa do consumidor esta-
belece princípios que norteiam a publicidade; 
tais princípios devem ser considerados como 
base para se entender e aplicar de maneira cor-
reta o direito do consumidor.

Assim, o princípio da identificação é 
aquele, segundo o qual, a publicidade, de qual-
quer forma, deverá ser identificada; assim, ela 
será lícita para qualquer fim; no entanto, deve-
se ressaltar que a identificação tem que ser 
imediata, ou seja, no momento em que ela se 
mostra para a sociedade.

 O princípio da vinculação contratual 
afirma que a preocupação de defesa do con-
sumidor conduziu a um grande crescimen-
to de compras e vendas; isto fez com que os 
processos de publicidade comercial, devido a 
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um consumo em massa, fizessem parte do pró-
prio contrato e devessem, assim, submeter-se a 
uma disciplina de ordem pública.

O princípio da veracidade é o princípio 
que proíbe a publicidade enganosa e que está 
previsto no § 1º, do art. 37, do CDC, onde a 
publicidade deve ser verídica, não podendo 
fazer com que o consumidor caia em erro, vis-
to que tal princípio tem íntima relação com o 
princípio geral da boa-fé, pois se deve presu-
mir que a propaganda utilizada possui os me-
lhores meios para garantir as necessidades do 
consumidor.

Um princípio de grande relevância é o 
da igualdade de contratações, onde fica estabe-
lecido que o fornecedor, em nenhuma circuns-
tância, não pode diferenciar os consumidores 
entre si, ou seja, ele está obrigado a oferecer as 
mesmas condições a todos os consumidores. 

O princípio da lealdade caracteriza-se 
por coibir e reprimir os diversos abusos pra-
ticados no mercado de consumo, incluindo-se 
a concorrência desleal e a utilização indevida 
de inventos e criações industriais das marcas e 
nomes comerciais. 

2.3 Definição de publicidade enganosa e suas 
modalidades

A publicidade não pode se eximir de 
transparecer a verdade nas mensagens que são 
transmitidas ao consumidor, seja por afirma-
ções falsas ou afirmações que, na verdade, de-
veriam ter sido feitas e não foram.

O CDC conceituou publicidade enga-
nosa em seu art. 37, caput de maneira ampla, 
onde reza a lei que é enganosa, a modalidade 
de informação ou comunicação publicitária, 
inteira ou parcialmente falsa, capaz de indu-
zir o consumidor a erro no que diz respeito à 
quantidade, qualidade e a características dos 
produtos e serviços prestados.

O código de defesa do consumidor refe-
re-se à publicidade enganosa de forma ampla, 
como meio de proteção à sociedade, fazendo 
com que exista uma paridade entre as relações 
jurídicas de consumo e o próprio mercado 

como um todo.
Acrescenta-se que há duas modalida-

des de publicidade enganosa no CDC, a por 
comissão e a por omissão, na primeira, o for-
necedor afirma algo que faz com que o consu-
midor venha cair em erro; na segunda, o anun-
ciante deixa de afirmar algo que tem grande 
relevância para o consumidor e é por isso que 
o consumidor cai em erro por ausência de uma 
informação extremamente necessária.

3 RESPONSABILIDADE NO CDC

O código de defesa do consumidor ado-
tou expressamente a responsabilidade objetiva 
e, nesse diapasão, existem três pressupostos 
que informam a tal responsabilização, o pri-
meiro é o ato de ação que é a conduta realizada 
pela pessoa responsável de lançar o produto 
ou serviço danoso no mercado; o segundo é o 
nexo de causalidade, onde, para que surja um 
ônus de ressarcir atos lesivos, é necessário que 
exista um vínculo de causa e consequência en-
tre a ação e o dano verificado, por fim, o ter-
ceiro elemento é a lesão que será ressarcida, ou 
seja, é a perda ocasionada ao consumidor.

3.1 Responsabilidade objetiva e suas exclu-
dentes

Nas palavras de Almeida (2006), as re-
lações de consumo experimentavam grandes 
evoluções, tornando-se complexas e multifa-
cetadas. A grande produção para um consu-
mo em massa fez aumentar a potencialidade 
danosa de muitos produtos e serviços. Essa 
evolução, de um lado, gerou desenvolvimento, 
conforto material e modernização da ativida-
de mercantil, por outro, trouxe a insuficiência 
da defesa do consumidor em face do poderio 
do fornecedor.

Segundo a teoria da culpa, o consumi-
dor provaria de algum modo, que a culpa ti-
nha sido do fornecedor; o que, na verdade, era 
bastante complicado. E nesse sentido afirma 
Benjamin (1991, p. 157):



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 3, n. 1, jan./jun. 2014.

32

A vítima tem à sua disposição todos os meios de 
prova, pois não há, em relação à matéria, limita-
ção alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, 
sempre e sempre, a culpa do responsável, rara-
mente seria bem sucedida na sua pretensão de 
obter ressarcimento.

A regra basilar da responsabilidade ci-
vil é a responsabilidade com culpa, também 
chamada de aquiliana. Por ela, todo aquele 
que causar dano a outrem, por dolo ou culpa, 
está obrigado a repará-lo, entretanto tal regra 
passou a não ser mais aplicada nas relações de 
consumo.

O código de defesa do consumidor, na 
busca de um fundamento para a responsabi-
lidade objetiva, concebeu a teoria do risco. 
Segundo Gonçalves (2012, p. 49) “uma das te-
orias que procuram justificar a responsabilida-
de objetiva é a teoria do risco. Para essa teoria, 
toda pessoa que exerce alguma atividade cria 
um risco de dano para terceiros.” 

O código de defesa do consumidor es-
tabeleceu a responsabilidade objetiva em seus 
artigos 12 e 14 para todos os casos de acidente 
de consumo, quer decorrentes do fato do pro-
duto, quer do fato do serviço, adotando, por 
conseguinte, a teoria do risco do empreendi-
mento.

Assim explicita Cavalieri Filho (2007, p. 
459):

O código do consumidor deu uma guinada de 
180 graus na disciplina jurídica então existente, 
na medida em que transferiu os riscos de consu-
mo do consumidor para o fornecedor. Estabele-
ceu responsabilidade objetiva para todos os ca-
sos de acidente de consumo, quer decorrentes do 
fato do produto (art. 12), quer do fato do serviço 
(art. 14). Pode-se, então, dizer que o código es-
posou a teoria do risco do empreendimento (ou 
empresarial), que se contrapõe à teoria do risco 
do consumo.

Tais artigos visam, como as demais nor-
mas previstas no código de defesa do consu-
midor, a proteger, de forma mais adequada, a 
parte mais fraca da relação de consumo, visan-
do a evitar abusos dos comerciantes e fabri-
cantes, ou prestadores de serviços; estes noto-
riamente mais fortes em relação àqueles.

O código de defesa do consumidor, no 
art. 12, § 3°, no que diz respeito aos produtos 

e no art. 14, § 3°, no que diz respeito aos servi-
ços, esclarece quais são as excludentes de res-
ponsabilidade. 

O primeiro tipo de exclusão a ser obser-
vado é a não colocação do produto no merca-
do, onde se deve ressaltar que há uma presun-
ção de que o produto colocado no mercado foi 
posto na cadeia de consumo pelo fornecedor; 
o segundo tipo de exclusão da responsabilida-
de ocorre da inexistência do defeito apontado, 
ou seja, a obrigação de indenizar, tanto na falta 
do produto ou do serviço, tem como um dos 
elementos a existência de um defeito, caso não 
exista, não se poderá falar em responsabilida-
de; já na terceira hipótese é no caso de ficar 
provado que o acidente de consumo se deu em 
razão da culpa exclusiva da vítima ou por ação 
exclusiva de terceiro.

Acrescenta-se o caso fortuito interno 
e o externo, o primeiro diz respeito aos pró-
prios riscos que o negócio proporciona, ou 
seja, é álea inerente à atividade realizada. Por 
exemplo, o infarto do motorista de ônibus no 
momento do seu trabalho, ocasionando um 
acidente e a consequente lesão aos passageiros. 
Apesar de imprevisível, não afasta a responsa-
bilidade do fornecedor; o segundo se eviden-
cia por fato imprevisível e estranho à atividade 
que está sendo negociada pelo fornecedor de 
produtos ou serviços; cita-se, por exemplo, 
aquele que é atingido por uma bala perdida 
dentro de um coletivo. Destarte, não resta evi-
dente a responsabilidade do fornecedor.

3.2 Inversão do ônus da prova “ope legis”

O princípio que está intrinsecamente li-
gado ao ônus da prova, é o da vulnerabilidade. 
A primeira situação que envolve provas na lei 
consumerista é a relacionada à responsabili-
dade civil objetiva do fornecedor pelo fato do 
produto, bem como à responsabilidade pelo 
vício do produto e do serviço.

A produção da prova preliminar deverá 
ser feita pelas regras do código de processo ci-
vil, a partir dos princípios e regras estabeleci-
dos no CDC. Contudo, sobre essa prova, como 
qualquer outra que vier a ser produzida, incide 
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a norma do art. 6º, VIII, que trata da inversão 
do ônus da prova, e no caso específico da pu-
blicidade, o art. 38 do CDC, que afirma que o 
ônus da prova cabe a quem patrocina a comu-
nicação publicitária.

A inversão do ônus da prova é conside-
rada um direito básico do consumidor, tal re-
gra ficou destinada à decisão do magistrado, 
de modo que sempre terá que observar a ve-
rossimilhança das alegações do consumidor e 
sua hipossuficiência.

No processo civil, o juiz não toma suas 
decisões de maneira discricionária; ele age 
sempre dentro dos ditames legais, já no CDC 
cabe ao juiz decidir verossimilhança da alega-
ção ou hipossuficiência do consumidor.

Na elaboração de uma exordial é neces-
sário que, das descrições, possa se constatar a 
existência da verossimilhança, de modo que, 
naquele momento de leitura, a autoridade jul-
gadora venha a se convencer da existência da-
quele pressuposto.

Desta forma, é fato que a descrição in-
terpretativa que se faz da norma é de maneira 
abstrata, pois se trata de um termo vago, razão 
pela qual o magistrado deve se utilizar dos as-
pectos da razoabilidade e, evidentemente, do 
bom senso para que se deva tomar uma deci-
são e aplicar a inversão do ônus da prova em 
favor dos consumidores.

A vulnerabilidade é o elemento que afir-
ma a fragilidade econômica do consumidor, 
mas a hipossuficiência, para fins da possibili-
dade de inversão do ônus da prova, tem sen-
tido de um desconhecimento técnico e infor-
mativo do produto e do serviço, não apenas de 
questões financeiras.

Por esse motivo é que o reconhecimento 
da hipossuficiência do consumidor para fins 
de inversão do ônus da prova não pode ser en-
tendido de maneira que venha a proteger ape-
nas os mais necessitados.

Com relação ao momento da inversão 
do ônus da prova, há doutrinadores como Ri-
zzato (2011) que afirmam que o ônus da prova 
do CPC difere do CDC, pois aquele se dá de 
maneira automática e este, não.

Como visto anteriormente, a inversão do 
ônus da prova se dá por decisão do magistrado 
diante de alguns requisitos estabelecidos pela 
norma, quais sejam: a verossimilhança da ale-
gação ou da hipossuficiência do consumidor.

A inversão do ônus da prova ope legis, ao 
contrário da prevista no art. 6°, VIII, não está 
na esfera da discricionariedade do juiz, pois se 
trata de uma inversão obrigatória.

4 RESPONSABILIDADE NA PUBLICIDA-
DE ENGANOSA

Para falar da responsabilidade dos en-
volvidos em uma publicidade, é indispensável 
que se identifique cada um dos agentes que 
participem da comunicação publicitária, onde 
será pautada nas responsabilidades dos forne-
cedores, das agências publicitárias, dos teste-
munhais e nos veículos de divulgação.

4.1 A responsabilidade dos fornecedores

O código de defesa do consumidor men-
ciona fornecedores, pensando em todos os 
profissionais da cadeia de fornecimento (de fa-
bricação, produção, transporte e distribuição 
de produtos e da criação e execução de servi-
ços) da sociedade de consumo.

Assim, o parágrafo único do art. 7°, do 
CDC, especifica bem, que há realmente solida-
riedade nessa cadeia: “tendo mais de um autor 
a ofensa, todos responderão solidariamente 
pela reparação dos danos previstos nas nor-
mas de consumo.”

As exclusões e exceções serão ditas pelas 
próprias normas do código de defesa do con-
sumidor, que, com relação aos produtos, por 
exemplo, excepcionam os comerciantes em 
matéria de responsabilidade por defeitos dos 
produtos, nos arts. 12 e 13, outorgando a estes 
uma responsabilidade apenas subsidiária, po-
rém independentemente de culpa.

O fornecedor responde tanto pelo defeito 
do produto ou serviço, quanto pelo vício do pro-
duto ou serviço, entretanto, é preciso estabele-
cer que vício e defeito são elementos distintos.
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O vício é considerado a característica de 
qualidade e quantidade que transformam os 
produtos e/ou serviços impróprios ou inade-
quados ao consumo a que se destinam e tam-
bém que lhes diminuam o valor.

Conforme Rizzatto (2011, p. 225) ain-
da são considerados vícios “os decorrentes da 
disparidade havida em relação às indicações 
constantes do recipiente, embalagem, rotula-
gem, oferta ou mensagem publicitária.”

Conforme Rizzatto (2011) o defeito é um 
problema que existe fora do produto ou servi-
ço, causando um dano maior do que apenas 
um mau funcionamento, do que uma quan-
tidade errada. Desse modo, o defeito atinge o 
consumidor no seu patrimônio jurídico mate-
rial, moral, estético e/ou à imagem.

Assim, entende-se fornecedor como um 
gênero daqueles que desenvolvem a atividade 
no mercado consumerista, conforme está defi-
nido no art. 3º do CDC.

Na responsabilidade por defeito, dife-
rente da por vício, a regra é da especificação 
do agente. Desta forma, o sujeito passivo é al-
terado, limitando-se a escolha do consumidor.

A responsabilidade do fornecedor como 
previsto no art. 12, do CDC, é objetiva e so-
lidária, dessa forma, a publicidade, enquanto 
elemento de apresentação do produto pode 
gerar um dano. 

4.2 Responsabilidade das agências de publi-
cidade e dos veículos de divulgação

Para iniciar os comentários sobre a res-
ponsabilidade das agências e veículos de divul-
gação, faz-se necessário analisar brevemente a 
figura do anunciante, da agência e o veículo, 
também conhecido como meio ou suporte.

O anunciante pode ser uma pessoa física 
ou jurídica, com interesse em promover, por 
meio de publicidade, a venda de suas merca-
dorias ou serviços, já a agência é o prestador 
de serviços ao anunciante, com o escopo de 
promover produto ou serviço, junto aos con-
sumidores, através das diversas estratégias pu-
blicitárias.

O terceiro, diz respeito aos veículos de 
divulgação, que são de diversos meios como: 
os jornais, as revistas, rádio, televisão, cinema, 
cartazes, outdoors.

Os serviços prestados pelas agências pos-
suem três etapas, no primeiro momento, veri-
ficam-se os dados técnicos acerca do produto 
ou serviço considerado. Após a elaboração dos 
dados técnicos, com base nas informações do 
anunciante, fornecidos à agência, inicia-se a 
fase de estudo da estratégia publicitária.

Logo, a estratégia publicitária levará em 
consideração fatores como o público alvo, ve-
ículo, local, horário; tudo isto voltado para o 
consumidor, após essa fase, inicia-se a terceira 
frase, qual seja, a criação da mensagem.

Entrando no ponto da responsabilidade, 
percebe-se pelos comentários até aqui colacio-
nados, que o anunciante independentemente 
da responsabilidade dos veículos e das agên-
cias, é sempre responsável. Observa-se o que 
diz Lopes (1992, p. 181):

O anunciante (fornecedor de bens ou serviços) 
é sempre responsável, quer civil, quer criminal-
mente. Contra ele também poderá dirigir-se a 
ação administrativa que vier a impor a pena de 
contrapublicidade, mas a agência e o veículo po-
dem, outrossim, ser da mesma maneira respon-
sabilizados, por culpa lato sensu.

Com relação à agência, pode ocorrer que 
o seu trabalho se distancie totalmente do brie-
fing, passado a ela pelo anunciante, que, não 
obstante, não se exime de responsabilidade, 
uma vez que aprova com antecedência a men-
sagem a ser veiculada.

Já a posição do veículo é um tanto quan-
to privilegiada, pois apesar de se exigir dele 
um exame minucioso sobre o anúncio, a culpa 
terá que ser grave, como acontecerá na hipó-
tese de divulgação de uma mensagem publi-
citária, cuja falsidade seja evidente. Assim, o 
veículo de divulgação sofrerá em último caso 
uma responsabilidade.

Como já demonstrado acima, indepen-
dentemente do contrato que o anunciante te-
nha celebrado com a agência ou com o veículo 
de comunicação, todos respondem solidaria-
mente pela divulgação da publicidade ilícita. O 
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consumidor que por ventura tenha sido lesa-
do, poderá dirigir a sua reclamação a qualquer 
um deles.

O veículo de divulgação também é res-
ponsável solidário do anunciante e da agência.

Ademais, as agências de publicidade e os 
veículos de comunicação podem sofrer uma 
sanção administrativa chamada de contrapro-
paganda ou contrapublicidade, que significa a 
obrigatoriedade desses veículos e agências de 
comunicação desfazerem o malefício da publi-
cidade enganosa nos mesmos moldes em que 
os agente publicitários cometeram aquele ilí-
cito. 

4.3 A responsabilidade do testemunhal

Testemunhal é a declaração em que uma 
pessoa ou entidade, que não seja o anunciante, 
expressa sua opinião, ou reflete observação e 
experiência própria a respeito de um determi-
nado produto ou serviço.

Assim, vemos, nas propagandas de tele-
visão, depoimentos de artistas fazendo a pro-
moção de determinados serviços; neste caso, 
como eles influenciam bastante na hora das 
compras e como não se encaixam no concei-
to de fornecedor, veículo ou agência, acabam 
possuindo certo vínculo com o que eles dis-
seram nas propagandas; logo seu testemunho 
está diretamente ligado àquele determinado 
produto ou serviço, entendendo-se que sua 
responsabilidade é civil, objetiva e solidária.

Logo, nos moldes da definição acima, o 
testemunhal pode ser classificado como:

a) testemunhal de especialista/perito, que é 
aquele prestado por depoente que domina 
um determinado assunto específico ou pos-
sui uma formação superior do que outras 
pessoas;

b) testemunhal de pessoa famosa, que é o 
exemplo mais comum, prestado por pesso-
as públicas, ou seja pessoa cuja imagem a 
torne notória ao público;

c) testemunhal de pessoa comum ou consu-
midor prestado por quem não possui co-

nhecimentos técnicos a respeito do produto 
ou serviço;

d) atestado ou endosso é um documento que é 
emitido por uma pessoa jurídica.

Assim, quando os testemunhais partici-
pam de uma publicidade enganosa, também 
serão considerados coautores da ofensa, haja 
vista ser a ofensa contra o consumidor, assu-
mindo responsabilidade direta objetiva e soli-
dária pela publicidade enganosa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A publicidade se propaga com muita ra-
pidez e como meio mais eficaz para fazer com 
que o consumidor se vincule ao mercado de 
consumo, logo a finalidade deste trabalho, vis-
to que o consumidor chega a ter aquela sen-
sação de impotência no que se refere às várias 
mensagens publicitárias. Pode-se concluir do 
presente trabalho que há uma diferença entre 
oferta, publicidade e propaganda.

A oferta pode ser afirmada como um 
início de declaração volitiva direcionada à rea-
lização de um contrato; já a propaganda é algo 
mais genérico, podendo ter várias acepções, 
com o condão de propagar as ideias, sendo 
reservada para ações políticas e religiosas, en-
quanto a publicidade é algo mais restrito, sen-
do mais utilizada para a atividade comercial, 
ou seja, quando se fala, geralmente, na propa-
gação de produtos e serviços.

De acordo com as técnicas de publicida-
de abordadas, pode-se constatar que o merca-
do de consumo encontra-se influenciado pelas 
diversas maneiras existentes de propagar os 
anúncios relacionados aos produtos ou ser-
viços, ademais, o código de proteção e defesa 
do consumidor é uma lei repleta de princípios, 
chegando-se ao conceito de publicidade enga-
nosa.

A responsabilidade dos envolvidos é 
atribuída aos pressupostos objetivos, os quais 
são necessários para que se configurem os atos 
lesivos e, consequentemente, sua obrigação de 
reparar os danos. 
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Conclui-se, ao término do presente tra-
balho, que há, de fato, uma responsabilidade 
objetiva e solidária entre todos os envolvidos 
em uma campanha publicitária, onde o siste-
ma do direito do consumidor busca proteger 
o consumidor dos diversos meios de ilicitude 
que podem atingi-los de modo que, constata-
se que o consumidor é a parte mais vulnerável 
da relação consumerista. 
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AS COMPETÊNCIAS MAIS VALORIZADAS PELOS GESTORES NAS 
ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DE GES-

TORES DE UMA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE FORTALEZA

SKILLS MOST VALUED BY MANAGERS IN ORGANIZATIONS: AN ANALYSIS 
UNDER THE VIEWPOINT OF MANAGERS OF A NETWORK OF DISTRIBU-

TORS OF FORTALEZA

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo identificar quais as compe-
tências mais valorizadas pelos gestores de uma rede de concessionárias de 
Fortaleza. A metodologia utilizada foi a pesquisa quali-quantitativa de na-
tureza exploratória em forma de um estudo de caso. Na busca de respostas, 
realizou-se pesquisa de campo com 20 gestores de diversas áreas, englobando 
o administrativo e o comercial. Estes gestores foram convidados a se manifes-
tarem sobre aspectos considerados mais relevantes entre as atribuições de um 
competente administrador, e os dados foram obtidos através da utilização de 
questionário estruturado. O assunto específico tratado diz respeito a um item 
dos mais discutidos na atualidade por diversos setores, além da gestão de 
pessoas, já que competência é um talento que envolve aspectos essenciais nas 
organizações, como conhecimento, habilidade e atitude. Através desse estu-
do, conseguiu-se identificar as competências mais valorizadas nas organiza-
ções e sua forte correlação com o desenvolvimento dos negócios da empresa.
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ABSTRACT

This study aims to identify what skills most valued by managers of a 
dealer network of Fortaleza. The research methodology was qualitative and 
quantitative exploratory in nature in the form of a case study. In search of an-
swers, held field research with 20 managers from various fields, encompassing 
the administrative and commercial. These managers were asked to express their 
views on aspects most relevant among the duties of a competent administra-
tor, and data were obtained using a structured questionnaire. The specific issue 
addressed relates to an item of the most discussed by various sectors, as well as 
people management, seen that competence is a skill that involves key aspects in 
organizations such as knowledge, skill and attitude. Through this study, we were 
able to identify the skills most valued in organizations and its strong correlation 
with the development of the business.
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1 INTRODUÇÃO

O surgimento da ideia de administrar 
vem desde a história da evolução do homem, 
quando já se determinava um líder que co-
mandava seu grupo nas decisões básicas das 
suas necessidades primárias. Muito se evoluiu 
em planejamento e ferramentas foram criadas 
para se adequar aos “consertos” que muito se 
multiplicariam no decorrer da nossa história. 
A globalização abriu portas para um mundo 
tecnológico de constantes inovações, e atender 
estas demandas, tendo as pessoas como catali-
sadoras do conhecimento, é o grande desafio 
das organizações na gestão estratégica do ca-
pital intelectual.

Segundo Chiavenato (2010), adminis-
trar tem a ver com uma relação de sucesso que 
é competência, planejamento e a capacidade 
do ser humano de executar tarefas com habi-
lidade até alcançar seus objetivos. A palavra 
competência, ao longo dos anos, passou a defi-
nir muito mais do que habilidade de saber fa-
zer algo. No atual mundo corporativo, além de 
significar habilidade técnica, apresenta tam-
bém os que fazem bem e sabem por que estão 
fazendo. Partindo desse pressuposto é que se 
decidiu estudar este tema tão abrangente e ao 
mesmo tempo específico que é o administra-
dor e sua visão de mundo, sua visão de con-
junto, sua capacidade de assimilar e promover 
inovações.

Deve-se ter o conhecimento de que a 
habilidade dos novos gestores está ligada à 
capacidade das organizações de lidarem com 
um meio ambiente improvável e de constantes 
variações. Por isso as competências adminis-
trativas atualmente são de suma importância 
para que sejam alinhadas à competitividade e 
ao sucesso da organização, pois no mundo dos 
negócios o conhecimento passou a ser um di-
ferencial, principalmente o dos profissionais.

Diante do assunto abordado, precisa-se 
investigar a seguinte questão: quais as compe-
tências mais valorizadas pelos gestores da or-
ganização em estudo? E com isso, objetiva-se 
descrever as competências exigidas segundo 
modelos teóricos; identificar as competências 

essenciais da organização em estudo; identifi-
car na literatura o que as organizações buscam 
e valorizam nos seus gestores. 

Os seguintes pressupostos foram formu-
lados:

i) existe uma forte correlação entre o desen-
volvimento das competências do profissio-
nal e o desenvolvimento dos negócios na 
organização em estudo, pois este se baseia 
nas competências das pessoas que as inte-
gram;

ii) a organização em estudo tem preterido o 
administrador em função de identificar 
como pontos fracos o baixo conhecimento 
técnico em gestão de processos;

iii) a organização em estudo tem atribuído às 
práticas de gestão, os valores baseados na 
participação como estrutura de apoio, no 
comprometimento como noção de comu-
nidade e criatividade como solução de pro-
blemas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceitos de competência

Desde o século XV o termo competên-
cia esteve atrelado à competição e à rivalida-
de, na atualidade, as definições são variadas, 
porém há alguns pontos convergentes. Levy-
Leboyer (1997) considera competência como 
“repertórios de comportamentos que algumas 
pessoas ou organizações dominam melhor 
que outras, o que as faz eficazes e competitivas 
em determinadas situações”. Para Montmollin 
(1994) competência “é o conjunto de saberes, 
práticas, comportamentos, procedimentos e 
tipos de raciocínio, que se pode acessar em um 
novo aprendizado”. Já para Chiavenato (2010) 
é o conjunto de conhecimentos, capacidade de 
ação e comportamentos estruturados, colo-
cados em disponibilidade de um objetivo ou 
meta, na busca de resultados.

Moura et al. (2010)  afirmam que fo-
ram realizadas diversas pesquisas no final da 
década de 80 apresentando uma forte correla-
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ção entre o desempenho dos negócios e o de-
senvolvimento das competências das pessoas. 
Nesta mesma época, autores europeus como 
Le Boterf (2006), Zarifian (2001) e Jacques 
(2004) introduziram conceitos e modelos re-
lacionados à ação, aos resultados individuais, 
às realizações das pessoas, extrapolando os li-
mites da qualificação. Ainda na década de 80, 
Hall (1980 apud GRAMIGNA, 2007) afirmava 
que o desempenho das organizações está ba-
seado nas competências das pessoas que as in-
tegram.

Na definição de Prahalad e Hamel 
(1995), competências são aprendizados or-
ganizacionais coletivos associados à coorde-
nação de capacidade para produzir e integrar 
diferentes tecnologias. Referir-se a competên-
cia para Rios (1999), significa expressar o fa-
zer bem, e que para isto, exige uma dimensão 
técnica, a do saber e do saber fazer, isto é, do 
domínio dos conteúdos de que o sujeito ne-
cessita para desempenhar o seu papel, aquilo 
que se requer dele socialmente, tecnicamente 
e estrategicamente. Ainda na visão do autor, a 
competência não está estabelecida de uma vez 
por todas. Competência não é algo estático, é 
construída cotidianamente e se propõe como 
um ideal a ser alcançado, o que se pode cons-
tatar quando procura-se, em qualquer espaço 
de atuação profissional, fazer o elenco de ca-
racterísticas da competência, uma espécie de 
concretização de saber fazer bem, para cada 
categoria de profissionais.

Quando o tema é competência gerencial, 
Le Boterf (2006) sugere que o bom gerente é 
aquele que sabe transferir e moldar sua es-
tratégia de gerenciamento em função das si-
tuações que encontra. Para Jacques (2004), a 
competência gerencial está ligada à capacidade 
de atingir uma disseminação efetiva de talen-
tos e energia, defende que a hierarquia geren-
cial deve ser utilizada adequadamente através 
de uma definição clara de responsabilidades 
e atribuição de autoridade. Gramigna (2007) 
complementa Jacques ao afirmar que o gerente 
competente é aquele cujas convicções e práti-
cas capacitam e encorajam seus colaboradores 
a darem o melhor de si. 

A competência profissional tem sido 
alvo de grandes discussões e análises por parte 
de diversos autores citados neste artigo e pro-
fissionais em diversas áreas; autores esses, re-
conhecidos pelo mundo acadêmico e corpora-
tivo, fornecem a base teórica e conceitual para 
facilitar a compreensão desse tema complexo, 
polêmico e desafiados que é competência. O 
ponto comum entre as diversas definições é o 
reconhecimento das contribuições das pessoas 
nos resultados empresariais, afirma Gramigna 
(2007).

2.2 Ampliando o domínio de competências

Qualquer ação para ampliar a rede de 
domínios deve levar em consideração as com-
petências essenciais definidas pela organiza-
ção, ou seja, as competências que vão dar o 
diferencial e destacar a empresa no mercado. 
Gramigna (2007) definiu algumas principais 
competências que ao serem trabalhadas per-
mitirão uma unificação de linguagem e facili-
tarão a identificação de perfis nas suas empre-
sas-clientes, são elas:

1) Capacidade empreendedora: facilidade para 
identificar novas oportunidades de ação, pro-
por e implementar soluções para os problemas 
e necessidades que se apresentam de forma as-
sertiva, inovadora e adequada;

2) Capacidade de trabalhar sob pressão: capa-
cidade para selecionar alternativas de forma 
perspicaz e implementar soluções tempestivas 
diante de problemas identificados, consideran-
do suas prováveis consequências e capacidade 
de enfrentar situações inesperadas, aliadas a 
cansaço devendo assumir as consequência de 
uma decisão de curto prazo;

3) Comunicação: capacidade de ouvir, proces-
sar e compreender o contexto da mensagem, 
expressar-se de diversas formas e argumentar 
com coerência usando o feedback de forma 
adequada, facilitando a interação entre as par-
tes;

4) Criatividade: capacidade para conceber solu-
ções inovadoras, viáveis e adequadas para as 
situações apresentadas, também a capacidade 
de obtenção de novos arranjos de idéias e con-
ceitos já existentes formando novas táticas ou 
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estruturas que resolvam um problema de for-
ma incomum;

5) Cultura de qualidade: postura orientada para a 
busca contínua da satisfação das necessidades 
e superação das expectativas dos clientes inter-
nos e externos;

6) Dinamismo/ iniciativa: capacidade de atuar de 
forma proativa e arrojada diante de situações 
diversas / Atividade confiante e empreende-
dora do sujeito, que inspirado por otimismo e 
esperança, toma decisões, resolve problemas e 
vence obstáculos sem necessidade de sentir-se 
apoiado ou estimulado pela autoridade do ou-
tro;

7) Flexibilidade: habilidade para adaptar-se opor-
tunamente às diferentes exigências do meio, 
sendo capaz de rever sua postura perante ar-
gumentações convincentes e capacidade de 
moldar-se sem que perca a individualidade;

8) Liderança: capacidade de catalisar os esforços 
grupais de forma a atingir ou a superar os obje-
tivos organizacionais, estabelecendo um clima 
motivador, formando parcerias e estimulando 
e desenvolvimento da equipe, também a capa-
cidade de coordenar e conduzir pessoas para a 
obtenção de objetivos;

9) Motivação (energia para o trabalho): capaci-
dade de demonstrar interesse pelas atividades 
que vai executar, tomando iniciativas e man-
tendo atitude de disponibilidade. Aprender 
postura de aceitação e tônus muscular que in-
dica energia para o trabalho;

10) Negociação: capacidade de expressar e de ou-
vir o outro, buscando o equilíbrio de soluções 
satisfatórias nas propostas apresentadas pelas 
partes quando há conflitos de interesse. Obser-
va o sistema de trocas que envolve o contexto;

11) Organização: capacidade de organizar as ações 
de acordo com o planejado, de forma a facilitar 
a execução;

12) Planejamento: capacidade de planejar o traba-
lho, atingindo resultados por meio do estabele-
cimento de prioridades, metas tangíveis, men-
suráveis e dentro de critérios de desempenho 
válidos;

13) Relacionamento interpessoal: habilidade para 
interagir com as pessoas de forma empática, 
e de trabalhar bem em companhia de outros, 
inclusive diante de situações conflitantes, de-
monstrando atitudes positivas, comportamen-
tos maduros e não combativos;

14) Tomada de decisão: capacidade para sele-
cionar alternativas de forma sistematizada e 
perspicaz, obtendo e implementando soluções 
adequadas diante de problemas identificados, 
considerando limites e riscos;

15) Visão sistêmica: capacidade para perceber a 
integração e interdependência das partes que 
compõe o todo, visualizando tendências e pos-
síveis ações capazes de influenciar o futuro.

Vale ressaltar que a citada autora fora es-
colhida neste artigo, dentre tantos estudiosos 
no assunto de pauta que é competência, por 
ter um conhecimento largamente aplicado na 
gestão empresarial e pela sua contribuição ge-
nerosa em materiais de pesquisa.

Para Gramigna (2007) competência é a 
forma de designar repertórios de comporta-
mentos e capacitações que algumas pessoas 
ou organizações dominam melhor que outras, 
fazendo-as eficazes em determinadas situa-
ções. Tendo como referência as diretrizes es-
tratégicas da organização, o modelo se propõe 
a identificar as competências corporativas, isto 
é, o conjunto de qualificações e tecnologias 
necessárias para o alcance dos objetivos estra-
tégicos que a diferencie no mercado em que 
atua. Competências corporativas são aquelas 
por meio das quais a empresa deseja ser re-
conhecida no mercado em que atua, pela so-
ciedade, concorrentes, fornecedores, clientes e 
funcionários. 

A gestão por competências torna-se um 
processo de enorme impacto nos resultados 
organizacionais e ao longo dos anos vem com-
provando sua eficácia. Definiram-se escalas 
de competências baseadas no estudo de perfis 
em organizações de segmentos variados. Estas 
escalas incluíram indicadores de desempenho 
que ultrapassavam o conhecimento da tarefa: 
as habilidades necessárias e as atitudes favorá-
veis. 

O rol de competências é flexível, permi-
tindo exclusões e inclusões, dependendo da 
cultura do mercado em que a empresa está in-
serida. Dutra (2001) afirma que funcionários e 
empresas devem estar juntos, em um processo 
de troca de competências. Ou seja, a empresa 
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propicia o desenvolvimento e capacitação de 
seus funcionários e estes, por sua vez, retor-
nam à empresa seus aprendizados, preparan-
do-a para novos e maiores desafios.

2.3. O que as organizações buscam e valori-
zam nos seus gestores

Gerir talento humano está se tornando 
indispensável para o sucesso das organizações. 
O conceito de talento humano conduz neces-
sariamente ao conceito de capital humano. Ta-
lentos são dotados de conhecimentos, habili-
dades e competências que são constantemente 
reforçados, atualizados e recompensados, po-
rém precisa existir dentro de um contexto que 
lhe permita liberdade, autonomia e retaguarda 
para poder se expandir, declara Chiavenato 
(2010). Afirma ainda que, para ter talento, a 
pessoa precisa possuir algum diferencial com-
petitivo que a valorize, e hoje o talento envolve 
aspectos essenciais para a competência indivi-
dual. São eles:

1) Conhecimento: é o saber. Constitui o resultado 
de aprender a aprender, aprender continua-
mente. São informações, fatos, procedimentos 
e conceitos.

2) Habilidade: é o saber fazer. Significa utilizar e 
aplicar o conhecimento, seja para resolver si-
tuações ou criar e inovar. Em outras palavras, 
habilidade é a transformação do conhecimento 
em resultados, domínio de técnicas, talentos e 
capacidades.

3) Atitude: é o saber fazer acontecer. A atitude 
empreendedora permite alcançar e superar 
metas, assumir riscos, agir como agente de 
mudança, agregar valor, obter excelência e fo-
car resultados. É o que leva a pessoa a alcançar 
auto realização do seu potencial.

As empresas começaram a adotar po-
líticas de recursos humanos focadas para a 
seleção e recrutamento de indivíduos com 
competências (conhecimentos, habilidades e 
atitudes) que facilitem o trabalho das lideran-
ças. Nesse ponto, o gestor passa a ter o impor-
tante papel de facilitação para o desempenho, 
na medida em que sua atribuição maior é a de 
conduzir para o alcance dos resultados previs-

tos, dependendo da cultura organizacional e 
do seu modo de enxergar como os resultados 
serão alcançados, analisa Pedrosa (2009)

Desse modo, o posicionamento acerca 
das qualidades do gestor também mudou. Ser 
um gestor, no contexto organizacional con-
temporâneo, onde as empresas buscam o cres-
cimento de seus funcionários, significa essen-
cialmente desempenhar o papel de servidor. O 
verdadeiro gestor sabe que sua função não é 
executar tarefas, mas auxiliar e apoiar as pes-
soas para que elas possam executá-las dentro 
das expectativas da organização. Para tanto, 
precisa fundamentalmente aprender a dele-
gar, a educar, a comunicar-se e a reconhecer 
as conquistas.

Vergara (2000) afirma que se a pessoa 
não nasce líder, então é possível aprender a ser 
e enfatiza que segundo a Teoria dos Traços de 
Personalidade, exerceria influência sobre indi-
víduos e grupos quem nascesse com as seguin-
tes características:

•	 Traços intelectuais: adaptabilidade, entu-
siasmo, autoconfiança, e elevado QI;

•	 Traços sociais: cooperação, habilidades in-
terpessoais, e habilidades administrativas;

•	 Traços relacionados com a tarefa: impulso 
de realização, persistência, e iniciativa.

Em uma era que tem a informação como 
seu recurso primeiro é muito diferente daque-
la cujos principais recursos foram o capital 
em si, a força física, a matéria-prima e a terra. 
Portanto nessa nova era a discussão sobre se 
liderança é ou não resultado de traços de per-
sonalidade, deixa de fazer sentido. 

O que se quer são pessoas que, abraçan-
do uma causa, mobilizem outras a fim de que 
o conteúdo desta causa se torne realidade. E 
que tenham mentalidade global, aceitando 
e lidando com as tradições da vida, lidando 
com o inesperado, encontrando significado 
no trabalho e permitindo que outros também 
encontrem. Pessoas que tenham um sonho e 
busquem transformá-lo em realidade.
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2.3.1 Grau de importância dos papéis desempe-
nhados pelos líderes competentes

Moura et al. (2010) mencionam quais 
papéis são esperados por líderes competentes, 
na ordem de importância, e suas principais ca-
racterísticas:

1) Alavancador de resultados 
•	Domina a “anatomia de resultados” da empre-

sa (o que gera resultados e como os resultados 
são produzidos);

•	Desenvolve a competência de alavancar recur-
sos e levar os resultados da empresa como um 
todo a um novo patamar;

•	Potencializa a iniciativa e a ação empreende-
dora dentro da empresa e incentiva a cultura 
de assumir riscos.

2) Agente de transformação
•	Gerencia mudanças e transformações contínuas;
•	 Supera a resistência às mudanças através da cul-

tura do desafio e da “viabilização do impossível”;
•	Gera responsabilidade individual e compro-

metimento coletivo na direção de processos de 
transformação permanente.

3) Administrador de processos e redes humanas
•	Desenvolve habilidades de relacionamento in-

terpessoal essenciais à dinamização das redes 
de relacionamento dentro da empresa e com 
fornecedores, clientes, concorrentes e a socie-
dade;

•	Transforma as estruturas em um elenco de 
processos-chave, centrados na satisfação dos 
clientes;

•	Desenvolve a habilidade de transformar con-
flitos em oportunidades de desenvolvimento 
mútuo.

4) Técnico integrativo
•	Migra de um contexto herdado, baseado em 

obediência, controle, limites e relações con-
tratuais, para um novo contexto, baseado em 
visão compartilhada, auto-organização, con-
fiança e valores nobres;

•	Compreende a essência das funções chaves da 
empresa em relação a seu propósito maior;

•	 Sai do fragmentário e percebe a contribuição 
maior das técnicas para os resultados globais 
da empresa.

5) Educador
•	Cria um ambiente estimulador para que o co-

nhecimento existente seja compartilhado e 
novos conhecimentos sejam gerados continu-
amente;

•	Transforma conhecimento tácito em conheci-
mento explícito e vice-versa para potencializar 
a evolução permanente da empresa;

•	Faz desabrochar as competências latentes da 
equipe e trabalha premissas sobre a aprendiza-
gem individual e coletiva.

2.3.2 O administrador competente em um mun-
do globalizado

As empresas são desafiadas, constante-
mente, a desenvolverem e a utilizarem instru-
mentos de gestão que garantam sua competi-
tividade no mercado atual e futuro. A busca 
da competência no mercado é o objetivo pelo 
qual as pessoas compreendem e controlam 
seus ambientes.

Liderar uma ação cria novas realidades; 
compartilhar as idéias e elaborar cenários mo-
tiva e estimula a criação de novas formas de 
pensar e influenciam o futuro da empresa. E 
com ações criativas e ideias inovadoras cami-
nhando na mesma direção, torna-se determi-
nante para o sucesso organizacional.

A globalização cada vez mais acelerada 
exige dos profissionais, especialmente aqueles 
que atuam como líderes em suas organizações, 
adequações, adaptações e desenvolvimento 
de competências que são exigidas até então. 
Profissionais que atuam como líderes estão 
enfrentando o dilema da velocidade das mu-
danças e a manutenção da sua competitivida-
de no mercado de trabalho globalizado. Parece 
que o perfil de “consumo” é aquele muito mais 
próximo de um super-herói do que de um ser 
humano, afirmam Moura et al. (2010).

Ainda segundo Pedrosa et al. (2009) as 
empresas, por consequência das transforma-
ções no mundo dos negócios, necessitam de 
gestores cada vez mais talentosos e competen-
tes, para tornarem-se competitivas no merca-
do, pois precisam definir as suas metas e ob-
jetivos e quando os profissionais melhoram 
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suas experiências e habilidades, podem tomar 
decisões mais acertadas que a concorrência e 
contribuir mais para a equipe, ajudando assim, 
a melhorar e manter um crescimento lucrativo 
na busca das metas organizacionais.

A inovação provoca o aumento de com-
petição entre as empresas, e conhecimentos 
são bastante perecíveis, principalmente sobre 
a tecnologia, e grande instabilidade são alguns 
dos fatores que fazem com que as empresas 
passem de uma perspectiva de estrutura está-
vel para a de instabilidade orientada por um 
conjunto de competências que as diferenciem 
da concorrência.

3 HISTÓRICO DA EMPRESA EM ESTUDO

A empresa em estudo, segundo seu pro-
prietário, nasceu da união das melhores con-
cessionárias de veículos do estado do Ceará. 
Com mais de 40 anos de experiência, mais de 
300.000 veículos entregues, 8 concessionárias 
e mais de 1.500 colaboradores diretos, está 
sempre buscando a máxima satisfação de seus 
clientes e a completa realização de suas ne-
cessidades. A empresa, tradicionalmente com 
administração familiar, onde nos dias atuais 
está com a quarta geração desde sua fundação 
ocupando cargos de direção, vem buscando 
manter-se competitiva, inovando sempre em 
tecnologia, sem perder sua política de qualida-
de e o foco na gestão por competência.

O grupo tem como missão oferecer 
soluções em transportes, através da venda e 
manutenção de veículos com excelência, em 
ambiente familiar. Valoriza essencialmente 
a qualidade no atendimento e nos processos. 
Por esta razão, implantou há quatro anos um 
departamento de Treinamento & Desenvolvi-
mento (T&D), que tem como objetivo, capaci-
tar gestores nas principais competências exigi-
das no mercado. 

Sob a coordenação de uma psicóloga, o 
departamento possui um cronograma de pa-
lestras presencias e cursos on-line, algumas ve-
zes exigidos pelas próprias montadoras de ve-
ículos. Os cursos são relacionados à gestão de 
pessoas, comunicação, liderança, trabalho em 

equipe entre outros. Ao longo desses 40 anos, 
a empresa vem aprimorando seus processos, e 
alguns deles, anteriormente criados à partir do 
“feeling” de seu fundador, hoje são planejados 
com o embasamento técnico e acadêmico dos 
novos gestores, em sua maioria administrado-
res.

O diferencial competitivo das conces-
sionárias da empresa em estudo baseia-se em 
uma a forte campanha de marketing, empe-
nhada em manter informado todo o seu pú-
blico alvo, atualizando diariamente os sites e 
interagindo através das mídias sociais, a busca 
constante pela qualidade no atendimento, e a 
prática de apresentar os melhores preços do 
mercado.

4 METODOLOGIA

A metodologia empregada na presente 
pesquisa baseia-se nos conceitos apresenta-
dos por Gil (1999), que qualifica a pesquisa 
em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 
meios. Quanto aos fins, a pesquisa é descriti-
va, porque visa identificar, descrever e analisar 
criticamente as visões estratégicas de determi-
nado grupo de pessoas. Quanto aos meios, a 
pesquisa é tanto bibliográfica porque é um es-
tudo sistematizado desenvolvido com base em 
material publicado como livros, artigos e pes-
quisas eletrônicas, e como exploratória porque 
é um estudo realizado com a coleta de dados, 
através da elaboração de um instrumento da 
pesquisa em forma de questionário estrutura-
do, e de um inventário.

O presente trabalho se caracteriza como 
um estudo de caso. A natureza da pesquisa 
constitui-se em quali-quantitativo. Qualitativa 
segundo a percepção da pesquisadora e par-
te integrante da empresa. E quantitativa por 
descrever as características de um fenômeno 
investigado por meio de inventário e questio-
nário estruturado, utilizando-se a escala Likert 
de 5 pontos.

A pesquisa foi realizada nas concessio-
nárias do grupo da empresa em estudo, que 
tem 1.500 funcionários em seu quadro atual, e 
a amostra foi coletada com 20 gestores das áre-
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as administrativa e comercial, seguida pelo cri-
tério de acessibilidade definido por Gil (1999). 

Na primeira parte do questionário fo-
ram relacionadas 15 competências essenciais 
requeridas pelos gestores da organização e so-
licitado que cada gestor as colocasse em ordem 
crescente de prioridade. As competências tra-
tadas foram as sugeridas por Gramigna (2007), 
apresentadas no início deste artigo, como as 
principais a serem trabalhadas para facilitar 
a identificação de perfis nas organizações. Na 
segunda parte, também foi solicitada uma se-
quencia por ordem de importância no que diz 
respeito às competências requeridas pelos ges-
tores-líderes, bem como no tocante aos papéis 
desempenhados pelos líderes competentes. A 
terceira fase foi em forma de um inventário, 
também baseada no material disponibilizado 
pela autora Gramigna (2007), onde os gesto-
res foram convidados a relacionarem numa 
sequencia de competências, afirmativas que 
correspondessem à sua atuação na rotina de 
trabalho dentro da organização.

5 ANÁLISE DOS DADOS

Este item tem por objetivo, efetuar a 
análise dos dados. Foram reproduzidos cinco 
questionários de perguntas fechadas e com a 
ordem do inventário alternada, para que os 
respondentes, não fossem influenciados a res-
ponder mais as primeiras competências apre-
sentadas no instrumento. Após os dados terem 
sido coletados, verificados, codificados e devi-
damente arquivados numa planilha do Excel 
e tabulados conforme a variável da pesquisa 
montou-se quadros e tabelas demonstrando 
os resultados a seguir.

Tabela 01 - Identificação das compe-
tências necessárias para o desempe-
nho das suas atividades

COMPETÊNCIA %
Comunicação 17
Relacionamento interpessoal 16
Planejamento 13
Liderança 12
Tomada de decisão 10
Negociação 9
Capacidade empreendedora 8
Visão sistêmica 8
Criatividade 6

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A tabela acima demonstra a opinião dos 
gestores, como sendo a Comunicação e o Re-
lacionamento Interpessoal, as competências 
mais necessárias para a realização das suas 
atividades, competências que obtiveram 17 e 
16% das respostas, respectivamente. Embora 
em menos proporção, as competências Pla-
nejamento, Liderança e Tomada de Decisão, 
também foram identificadas como importan-
tes no conceito de competência para os gesto-
res da empresa pesquisada, com 13, 12 e 10% 
comparativamente. Pode-se analisar com esses 
dados, que a afirmação de Gramigna (2007), 
expressar-se de diversas formas e argumentar 
com coerência usando um feedback de forma 
adequada, facilitando a interação entre as par-
tes, é uma definição que abrange, tanto a com-
petência Comunicação, quanto a competência 
Relacionamento Interpessoal, que foram as 
mais marcadas como necessárias no desempe-
nho dos gestores da empresa em estudo. 

Na questão em que se solicita dos res-
pondentes assinalar uma sequencia, por ordem 
de importância, no que diz respeito às compe-
tências requeridas pelos gestores-líderes, bem 
como no tocante aos papéis desempenhados 
pelos líderes competentes, apresenta-se os re-
sultados nas tabelas 2 e 3 abaixo ilustradas:



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 3, n. 1, jan./jun. 2014.

45

Tabela 02 - Competências requeridas pelos gestores-
líderes.

FATORES AGRUPADOS EM TRÊS 
CATEGORIAS %

Comprometimento - Nos quesitos impac-
tos, relevância e comunidade. 50

Participação - Uma estrutura de apoio, 
credibilidade e valores gerenciais. 28

Criatividade - No que diz respeito à solução 
de problemas, ambiente de trabalho e con-
texto social.

22

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Este resultado identificou, na opinião 
dos gestores, que Comprometimento é re-
almente o diferencial, já que metade dos en-
trevistados concordou que esta categoria é o 
fator mais importante para um gestor-líder. 
Fator de elevada importância para as empre-
sas do grupo da empresa em estudo, pois em 
um ambiente onde se consegue fazer de seus 
colaboradores, profissionais comprometidos, 
os processos e os resultados fluem com mais 
facilidade rumo ao sucesso.

E é assim que acontece com a maioria 
dos gestores do grupo; fazem com que seus 
colaboradores sejam comprometidos para que 
toda a equipe receba os resultados positivos no 
final de cada mês. Tendo em vista que este é o 
mercado em que se concedem mais vantagens 
quanto ao pagamento sobre metas e resultados 

alcançados no ramo tão competitivo que é o de 
veículos automotores.

Tabela 03 - Papéis desempenhados pelos gestores-líderes.

PAPÉIS DESEMPENHADOS PELOS 
LÍDERES COMPETENTES %

Alavancador de resultados - Desenvolve a 
competência de alavancar recursos e levar 
os resultados da empresa como um todo à 
um novo patamar.

37

Administrador de processos e redes hu-
manas - Desenvolve as habilidades de 
transformar conflitos em oportunidades de 
desenvolvimento mútuo.

27

Técnico integrativo - Sai do fragmentário e 
percebe a contribuição das técnicas para os 
resultados globais da empresa.

20

Agente de transformação - Gerencia mu-
danças e transformações contínuas. 17

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

E como quarta etapa do questionário, 
utilizando-se o inventário, onde os gestores fo-
ram convidados a relacionar numa sequencia 
de competências, assertivas que entre as vinte 
disponibilizadas, correspondessem à sua atua-
ção na rotina de trabalho dentro da organiza-
ção. As respostas obtidas a partir das assertivas 
anunciadas no inventário apresentam-se no 
quadro abaixo que indica as ações referentes a 
cada competência as quais os gestores mais se 
identificaram:

ITENS
DESTACADOS AFIRMATIVA DOS GESTORES

1º - Comunicação 
e interação

•	Minha comunicação verbal é clara e objetiva. (100%)
•	Sou um (a) bom(a) ouvinte. (95%)
•	Conheço os meios de comunicação adotados na empresa. (92%)

2º - Administração 
de conflitos

•	Sou lembrado para agir como “coach” (conselheiro, consultor, etc.) nas situações de 
conflito. (88%)

•	Tenho interesse em manter um bom clima de trabalho. (98%)
•	Costumo estar disponível para ajudar as pessoas. (97%)

3º - Capacidade 
de adaptação e 

flexibilidade

•	Sou comprometido(a) com resultados. (97%)
•	Sou receptivo(a) a inovações. (91%)
•	Sou hábil para lidar com novas tecnologias. (82%)

4º - Liderança
•	Gosto de estabelecer parcerias. (91%)
•	Tenho o hábito de orientar minha equipe quando percebo falhas ou dificuldades. (85%)
•	Acompanho os trabalhos da equipe e estou sempre disponível a ajudar. (83%)

5º - Trabalho em 
equipe

•	Participo ativamente dos trabalhos desenvolvidos em minha área. (97%)
•	Trato as pessoas da equipe de acordo com seu perfil, respeitando as diferenças. (81%)
•	Sou aberto ao feedback de meus colaboradores. (70%)

Tabela 04- Indicadores de competências

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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Foram disponibilizadas neste inventá-
rio, dez competências nas quais os teóricos 
mais destacaram como essenciais, onde estas 
se encontram contidas nesta pesquisa. Em a 
cada uma das dez competências, existem vin-
te assertivas diversas, para que o entrevistado 
escolhesse as que mais se identificassem com a 
sua forma de agir no trabalho. 

A partir destes resultados, somaram-
se as cinco competências mais assinaladas, e 
dentre elas, as três afirmativas também mais 
marcadas, relacionadas a cada uma destas cin-
co competências, isto é, as que mais tinham 
relação com suas habilidades e atitudes no 
dia-a-dia como gestor no ambiente de traba-
lho. Surgiram então, os resultados expostos na 
tabela acima com percentuais que mostram 
a afirmativa dos gestores entrevistados para 
cada assertiva das competências marcadas.

Lembrando o que afirmou Gramigna 
(2007), competência é a forma de designar re-
pertórios de comportamentos e capacitações 
que algumas pessoas ou organizações domi-
nam melhor que outras, fazendo-as eficazes 
em determinadas situações, ressaltamos que 
esta definição relaciona-se de certa forma, 
com as respostas dos gestores da empresa em 
estudo. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao delinear o perfil de competência dos 
ocupantes de cargos de gestão da empresa em 
estudo, de forma a verificar qual é o diferencial 
que a mesma possui e destacar as lições que 
podem ser obtidas para justificar o êxito desta 
empresa, conclui-se que as competências dos 
gestores e as que estes mais valorizam, tem pa-
pel imprescindível no sucesso da empresa em 
estudo que é referência na sua área de atuação 
e vem prosperando e crescendo a cada dia em 
termos de faturamento e abertura de novas fi-
liais. Com isso, conseguiu-se identificar con-
forme modelos teóricos, as competências exi-
gidas pelos gestores desta empresa.

Analisando as cinco competências das 
quais os gestores da empresa em estudo mais 
se identificaram (tabela 4) respondendo ao 

presente estudo que consiste em saber quais 
as competências mais valorizadas pelos ges-
tores das organizações, pode-se considerar 
que estas são de fato de grande importância e 
bastante favoráveis ao sucesso de uma organi-
zação, conforme os conceitos dos estudiosos. 
E comparando com um mapa descrito pelo 
diretor-superintendente desta empresa, que 
considera Capacidade Empreendedora, Co-
municação, Relacionamento Interpessoal e 
Liderança como as competências mais neces-
sárias para o bom desempenho das atividades 
de seus gestores, pode-se observar que são as 
mesmas consideradas pelos gestores entrevis-
tados, os quais são responsáveis por adminis-
trar os processos, as pessoas e o sistema no 
ambiente de trabalho. Estando dessa forma, 
alinhados em suas estratégias.

Contudo, encontrou-se um ponto nega-
tivo neste inventário, que foi a pouca relevân-
cia ao item Planejamento como característica 
nas suas práticas de ação, ocupando o 9º lugar. 
Embora 13% dos gestores achem necessário, 
apenas 3% afirmam ser uma das suas formas 
de agir no trabalho. Comprometendo de certa 
forma, o êxito na obtenção de alguns resulta-
dos importantes.

Em resposta aos pressupostos apresenta-
dos, pode-se dizer que no pressuposto1, existe 
sim, uma forte correlação entre o desenvolvi-
mento das competências do profissional e o 
desenvolvimento dos negócios na organização 
em estudo, pois este está baseado nas compe-
tências das pessoas que as integram.

Quanto ao pressuposto 2, não foi possí-
vel confirmar ou negar o pressuposto: A orga-
nização em estudo têm preterido o adminis-
trador em função de identificar como pontos 
fracos o baixo conhecimento técnico em ges-
tão de processos e finanças.

E por ultimo sobre o pressuposto 3, a or-
ganização em estudo têm atribuído às práticas 
de gestão, os valores baseados na participação 
como estrutura de apoio, no comprometimen-
to como noção de comunidade e criatividade 
como solução de problemas. Confirmado este 
pressuposto, segundo resultado da pesquisa.

Como as competências são uma combi-
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nação de tecnologias, aprendizado coletivo e 
capacidade de compartilhar conhecimentos e 
informações, as organizações devem adquirir 
gerentes competentes, embora alguns empre-
sários digam que eles custam caro, deveriam 
saber que se quiserem crescer, esses empre-
endedores têm que se cercar de profissionais 
competentes, pois eles vão garantir a expansão 
do negócio e uma boa execução das atividades 
do dia-a-dia, contribuindo para o enriqueci-
mento da empresa.

Finalmente, pode-se acrescentar que a 
identificação, desenvolvimento, reconheci-
mento e valorização das competências cons-
tituem uma importante mudança de paradig-
ma, com relação a conceitos e valores, que terá 
grande influência nos destinos da organização, 
nas carreiras e na evolução da sociedade.

E, em conclusão a esta pesquisa, pode-
se dizer que os gestores-administradores têm 
maior facilidade em conduzir os processos no 
meio corporativo. Seja pelas pesquisas acadê-
micas, ou pelas experiências vividas no meio 
de outros gestores deste nível; resultando as-
sim, em maior identificação e/ou valorização 
das competências que são encontradas em 
suas equipes de trabalho.

O que se pode questionar posteriormen-
te seria: como manter-se competitivo através 
da gestão por competências? A competência 
administrativa está alinhada ao sucesso da or-
ganização?

Como observado durante a realização 
deste artigo, esse pode ser considerado um 
primeiro passo para novas descobertas e um 
maior aprofundamento sobre o tema, o que 
leva a pesquisadora a afirmar que o conheci-
mento científico não se esgota ao término de 
uma pesquisa.
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DIDÁTICA E TRABALHO PEDAGÓGICO: UMA ANÁLISE
CRÍTICA

TEACHING AND LEARNING WORK: A CRITICAL ANALYSIS

RESUMO

O artigo apresenta uma análise crítica do trabalho pedagógico no 
ensino superior no contexto da estrutura do sistema capitalista. Sob um 
ângulo mais específico, identifica e avalia os elementos que compõem a 
ação pedagógica na referida categoria de ensino e aborda os elementos 
que interferem no trabalho docente. Faz-se uma relação entre a pedagogia 
do aprender a aprender e a pedagogia das competências. Empreendeu-se 
uma breve análise histórica do processo de gestação e desenvolvimento 
da didática, realizada por meio de levantamento bibliográfico e docu-
mental. A análise aponta para uma concepção que privilegia a prática em 
detrimento da teoria.

Palavras-chave: Trabalho pedagógico. Pedagogia das competências. For-
mação docente.

ABSTRACT

The paper presents a critical analysis of pedagogical work in higher 
education in the context of the structure of the capitalist system. Under 
more specific angle, identifies and evaluates the elements that compose the 
pedagogical action in that category of teaching and discusses the elements 
that interfere with teaching. It is a relationship between pedagogy of learn-
ing to learn and pedagogy skills. Undertook a brief historical analysis of 
the gestation and development of the teaching process, conducted through a 
literature review and documentary. The analysis points to a conception that 
emphasizes practice over theory.
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1 INTRODUÇÃO

A materialização de um profundo indi-
vidualismo no plano das relações sociais capi-
talista reflete-se, neste início de século na crise 
da razão ou crise teórica, ou seja, uma ênfase 
na fragmentação nos diversos campos do co-
nhecimento que acarreta uma desarticulação 
da sociedade.

É nesse contexto que podemos situar, 
hoje, a crise do trabalho pedagógico no ensi-
no superior. È nosso interesse compreender 
e analisar como se dá o processo de ensino-
aprendizagem nesta fase de desenvolvimento e 
consolidação de conhecimentos. Desse modo 
podemos dizer que a educação adiciona a si, 
além do direito individual, um direito social.

Uma dimensão importante na formação 
pedagógica do educador do ensino superior 
está relacionada com o mundo de sua expe-
riência cotidiana e prática. O desafio central 
é de como potencializar essa experiência de 
ação cotidiana para que esta não se reduza a 
repetição mecânica, a teorização acadêmica. 
Entendemos que é neste processo reprodutor 
que se abre uma lacuna entre conhecimento 
teórico e a pratica.

Acreditamos que o estudo das questões 
acima levantadas será relevante na medida que 
o mesmo nos possibilitará refletir sobre uma 
práxis reflexiva e transformadora, mesmo em 
condições adversas ao plano da formação hoje 
existente e na situação de deteriorização das 
condições de trabalho do professor. Cabe a 
este encarar o desafio de elevar culturalmente 
as massas, ou seja, livrá-las de uma visão de 
mundo que, por se assentar em preconceitos, 
predispõe e/ou induz a uma interiorização 
acrítica da ideologia das classes dominantes.

Diante do quadro de desafios acima 
cabe-nos acrescentar que os processos de co-
nhecimentos afinados a lógica da produção e 
do mercado resultam em concepções e práti-
cas dualistas e fragmentárias. As propostas em 
curso no Brasil, dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais e, particularmente, da reestrutura-
ção do ensino técnico e profissional, mostra 

sem equívocos, a reafirmação da separação 
entre teoria e prática, conhecimento geral e es-
pecífico, agravando ainda mais a falta de criati-
vidade dos discentes do ensino superior.

A formação pedagógica do educador de-
veria ser focada em uma concepção integral do 
educando, concepção esta que se constitui em 
outros desafios para aqueles que tem como ta-
refa formar e profissionalizar educadores neste 
inicio de século, particularmente em uma so-
ciedade desigual e subordinada ao ideário ca-
pitalista, como a sociedade brasileira.

Dessa forma, elegemos como objetivo 
geral do presente artigo, analisar o trabalho 
pedagógico no ensino superior. Sob um ângu-
lo mais específico, nos dispomos a identificar e 
avaliar os elementos que compõem a ação pe-
dagógica na referida categoria de ensino.

O estudo parte de uma pesquisa biblio-
gráfica, cabe ressaltar que o eixo epistemoló-
gico de análise do objeto em questão foi feito 
a partir da concepção materialista histórica 
como bem observa Frigotto (1998) para ser 
materialista e histórica tem de dar conta da 
totalidade, do específico, do singular, constru-
ídos historicamente.

Nessa perspectiva, a reflexão do nosso 
objeto é realizada considerando os conflitos 
e as contradições inerentes a realidade da luta 
de classe inscritas na totalidade do sistema 
capitalista, visando a construção de novo co-
nhecimento, comprometido com o processo 
de transformação social. Diante do exposto, 
acreditamos ter delineado o quadro necessário 
para o desenvolvimento do nosso estudo.

2 CONCEITO SOCIAL DA EDUCAÇÃO

A ação do professor em qualquer sala de 
aula pressupõe a existência de séculos de re-
flexões sobre o ofício de educar. Desde a an-
tiguidade homens e mulheres investiram no 
esforço de pensar a educação, porque educar 
sempre foi um dos meios pelos quais os grupos 
humanos asseguraram sua sobrevivência.

Nas sociedades primitivas, a educação 
era uma tarefa coletiva, cabia aos adultos apre-
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sentar as crianças e aos jovens os valores do 
grupo, levá-los a adotar um determinado com-
portamento e até assumir um papel predeter-
minado na estrutura social. A medida que as 
sociedade ficaram mais complexa, a educação 
que antes era difusa e exercida por todos, pas-
sou a ser uma atividade setorizada, conferida 
a especialista, tornando-se prerrogativa de 
apenas algumas, os professores, e passando em 
geral a concentrar-se em lugares específicos, as 
escolas.(FRIGOTTO, 1998)

Os primeiros pensadores da educação 
a deixar uma obra cuja influencia perdura até 
os nossos dias, foram os filósofos ocidentais: 
Sócrates, Platão e Aristóteles. As concepções 
de Sócrates sobre educação já figuraram como 
um dos principais embates pedagógicos que 
se repetem ao longo dos tempos. O filósofo se 
opunha aos pensadores da época (os sofistas), 
que se guiavam pelo critério da utilidade da-
quilo que ensinavam. Sócrates acreditava que 
o objetivo da educação era transmitir conhe-
cimento desinteressado, com o propósito de 
preparar o homem para a vida. (LUCKESI et 
al., 1998)

Para Platão a educação deveria testar as 
aptidões dos alunos de modo que apenas os 
mais inclinados ao conhecimento recebessem 
uma formação: Aristóteles planejou um sis-
tema de ensino equilibrado entre atividades 
físicas e intelectuais. Platão se voltou para a 
vivência interior, a primazia do individuo, do 
sujeito e da vontade, Aristóteles, para experi-
ência prática, a primazia do coletivo, do objeto 
e da inteligência formando assim uma intera-
ção dialética.

Na idade média, a Europa ignorou o 
pensamento de Aristóteles por considerar que 
seus princípios eram incompatíveis com o 
dogmatismo religioso visto que, esse filósofo, 
encorajava a procura da verdade no mundo 
real e por meio da indagação livre. Tais princí-
pios só voltariam a tona no fim da idade mé-
dia, e com o surgimento de uma burguesia li-
gada ao comércio. Afinado com a nova ordem 
São Tomás de Aquino adaptou o aristotelismo 
a doutrina religiosa, segundo a qual a fé pode 
ser respaldada no raciocínio. Para a educação, 

essa época teve grande importância, porque 
introduziu o princípio da disciplina intelec-
tual. Foi sob essa influência que a sociedade 
começou a pressionar a igreja a estender a 
educação aos leigos pobres, fazendo surgir as 
primeiras universidades.

Novos sistemas políticos e sociais tam-
bém se desenvolveram nos países europeus 
que, por razões diversas, romperam com a 
igreja católica. A reforma1 proposta por Mar-
tinho Lutero no século XVI, na Alemanha, 
que originou o protestantismo, foi a mais cé-
lebre das rupturas e interferiu profundamente 
na educação. Tendo a interpretação da bíblia 
como um de seus pilares, o protestantismo va-
lorizou a alfabetização e, o mais importante, 
pregou o acesso de todos a esse conhecimento. 
Os reformadores religiosos defendiam a for-
mulação de uma nova classe de homens cultos, 
dando origem ao conceito da utilidade social 
da educação.

A idade moderna foi a época que con-
sagrou os direitos civis, isto é a liberdade, a 
privacidade, a propriedade e, sobretudo, a face 
da igualdade que pressupõe apenas formal-
mente o impedimento da discriminação. É o 
momento da defesa de ir e vir e da tão sonhada 
igualdade de oportunidade. Foi nesse momen-
to histórico que o estado se apresentou como 
figura maior, na representação de interesse de 
todos, sem, no entanto, representar o interesse 
específico de ninguém.

Com a industrialização, uma série de 
conflitos foi gerada, a sociedade capitalista 
nascente exacerbou a exploração. Com isso, 
os conflitos sociais explodiram e, tendo como 
porta-voz os partidos socialistas, a ideia nova 
que então surge é a da transformação. A alie-
nação do trabalhador deveria suceder sua 
reiteração a uma sociedade renovada pela 
supressão da propriedade privada, dos meios 
de produção e pela igualdade entre as classes. 

1 O processo de reformas religiosas teve início no século 
XVI. Podemos destacar como causas dessas reformas: 
abusos cometidos pela igreja católica e uma mudança 
na visão de mundo, fruto do pensamento renascen-
tista. Fonte: Disponível em: <http://www.celsp.com.br/
wordpress/?page_id=52> Acesso em: 12 jul. 2013.
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Essa ideia de transformação colocava na classe 
operária a tarefa de conduzir o progresso para 
uma sociedade sem classe. Ao mesmo tempo, 
essa corrente não deixava de alertar para os 
riscos de a educação ficar submetida a poucos. 
De acordo com esse pensamento, podemos di-
zer que a educação adiciona a si, além do di-
reito individual, um direito social. (LUCKESI 
et al., 1998)

2.1 Formação docente, trabalho pedagógico: 
tecendo relações

O termo didática é conhecido desde a 
Grécia significando uma ação de ensinar que 
começou a adquirir um campo específico a 
partir do século XVII com Comênio, que es-
creveu a obra “Didática Magna”, tratado da 
arte de ensinar tudo a todos. Com sua obra, 
Comênio instituiu um caráter democrático a 
atividade de ensinar, forneceu as bases para o 
ensino, do simples para o complexo, o curso 
dos estudos, sua distribuição em anos, meses 
etc. Comênio também se pronunciou a respei-
to dos conhecimentos a serem ensinados. (PI-
MENTA; ANASTASIOU, 2002)

No século XVIII, ocorreu uma nova re-
volução na didática, a qual defendia o prin-
cípio de que o homem é bom por natureza, 
mas está submetido a influência corruptora da 
sociedade. O teórico defensor dessa corrente 
foi o filósofo Jean-Jacques Rousseau2 que acre-
ditava que a falta de liberdade causada pelas 
desigualdades desviava o homem da sua con-
dição humana. Diante desse fato, defendia um 
método de ensinar sem pressa e sem livros no 
qual a aprendizagem ocorreria de maneira na-
tural, valorizando assim, o aluno.

Já no século XIX, a formulação da peda-
gogia como ciência, ou seja, organizada e sis-
tematizada com fins claros e meios definidos, 

2 Um dos mais bem conceituados pensadores do Século 
XVIII, na sua obra Emílio ou da Educação, propõe um  
projeto para a formação de um novo homem e de uma 
nova sociedade, apresentando-nos os princípios gerais 
para uma educação de qualidade.Preconiza uma edu-
cação afastada do artificialismo das convenções sociais. 

foi proposta pelo filósofo alemão Herbart3, ao 
designar os passos formais da aprendizagem e, 
consequentemente, os passos formais do en-
sino. Essa didática herbatiana acentuou a im-
portância do professor no processo de ensino. 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002)

A teoria de Rousseau, foi defendida mais 
tarde, pelo norte-americano John Dewey, a 
qual remete a uma prática docente baseada na 
liberdade do aluno para elaborar as próprias 
certezas, a educação deve auxiliar o indivíduo 
na remodelação de seus modos de pensar e 
sentir, ultrapassando o pensamento empírico e 
dirigindo-se ao pensamento reflexivo (FACCI, 
2004).

Essas reflexões dizem respeito a cinco 
pontos essenciais: a reação do aluno frente a 
um problema real; desenvolvimento deste pro-
blema para estímulo do pensamento; conheci-
mentos informativos do aluno para uma ação 
necessária; solução do problema fique a cargo 
do aluno; compreensão e valorização dessas 
aplicações pelo aluno. Conforme ainda Fac-
ci (2004), um dos grandes méritos da teoria 
deweyana foi o de restaurar o equilíbrio entre 
educação não formal e a educação expressa 
das escolas.

2.2 A contribuição da tecnologia para a for-
mação docente

Com o desenvolvimento tecnológico 
no final do século XX, principalmente com a 
informática, surge um novo paradigma didá-
tico, ou seja, a didática passa a ser a aplicação 
das técnicas em diversas situações. Nesse mo-
mento o foco se desloca para a apropriação 
das técnicas para a atividade de ensino, cabe-
ria a didática, conforme Pimenta e Anastasiou 
(2002), dispor aos professores os meios e os 
instrumentos Vale ressaltar que os questio-

3 A estrutura teórica construída por Herbart se baseia 
numa filosofia do funcionamento da mente, o que a tor-
na duplamente pioneira: não só por seu caráter científi-
co mas também por adotar a psicologia aplicada como 
eixo central da educação. Desde então, e até os dias de 
hoje, o pensamento pedagógico se vincula fortemente 
às teorias de aprendizagem e à psicologia do desenvol-
vimento.
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namentos com a atividade de ensinar sempre 
se deram no campo de uma estrutura micro e 
não numa análise estrutural maior na qual o 
desempenho da aprendizagem eficientes para 
o desenvolvimento e o controle do processo de 
ensinar, visando a maior eficácia nos resulta-
dos de ensino. Esse processo passa então a ser 
critério de avaliação do sistema escolar.

Com o advento da globalização, ocasio-
nada pelas estratégias expansionistas do capi-
talismo em crise e proporcionada pelo avanço 
tecnológico já citado, as formas de relações em 
todas as áreas sociais sofreram mudanças sig-
nificativas no que diz respeito a sua hierarquia. 
As relações se processaram com valores inver-
tidos, mais do que nunca o mercado se posi-
ciona como elemento primordial na satisfação 
das necessidades humanas. Nesse contexto, o 
mercado de trabalho exige e valoriza pessoas 
competitivas que saibam utilizar a informáti-
ca, tenham habilidades comunicativas e cogni-
tivas. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002)

Os avanços tecnológicos interferiram de 
forma substancial na relação professor aluno e 
principalmente, na relação do professor com 
a atividade do ensino, pois novas funções são 
colocadas aos professores sob o ponto de vista 
de uma análise pedagógica, em que são levan-
tadas questões relacionadas com a formação 
dos professores. Vale mencionar que a forma-
ção destes passa, obrigatoriamente, pelo cami-
nho da profissionalidade, que de acordo com 
Facci (2004), é a afirmação do que é específico 
na ação docente, isto é, o conjunto de compor-
tamentos, conhecimentos, destreza, atitudes e 
valores que constituem a especificidade de ser 
professor. 

Todos esses elementos formam a base da 
pedagogia das competências que por sua vez 
alicerça o princípio educativo do aprender a 
prender, sintetizada pelas quatro dimensões de 
aprendizagem: aprender a conhecer (teorias); 
aprender a fazer (atividade prática); aprendera 
conviver (cooperação e respeito as diferenças); 
aprender a ser (integração). É necessário, no 
entanto, esclarecer que a ideia de competência 
está vinculada ao conceito de profissionaliza-
ção que foi atribuído diante do imperativo da 

chamada sociedade do conhecimento, na qual 
o trabalhador deve ter competências para se 
adaptar as diferentes tarefas no mercado de 
trabalho mais amplo. (DUARTE, 2003)

A sociedade da informação ou socieda-
de do conhecimento, de acordo com Duarte 
(2003), é uma ideologia produzida pelo capita-
lismo com o objetivo de enfraquecer as críticas 
ao sistema. Ainda de acordo com esse autor, a 
sociedade do conhecimento produz uma cer-
ta euforia na medida em que gera expectativas 
na sociedade de uma necessidade constante 
de atualização de conhecimento produzidos 
numa velocidade assustadora.

Um dos grandes pensadores da pedago-
gia das competências é Philippe Perrenoud. 
Este teórico advoga que a competência deverá 
ser a bússola que dará rumo a uma nova ma-
neira de ensinar, advoga também que o profes-
sor terá capacidade de agir eficazmente apoia-
do em conhecimentos, entretanto não deverá 
se limitar a eles. (FACCI, 2002).

A pedagogia das competências, como 
podemos constatar é parte constitutiva do 
princípio educativo do aprender a aprender 
iniciado com Dewey e retomado, como men-
cionado, por Perrenoud. Estes defendiam o 
aprendizado sem a transmissão de outros. 
Estavam convencidos de que a aprendizagem 
significativa se efetiva diante de circunstâncias 
em que o aluno deverá encontrar soluções prá-
ticas para problemas imediatos, que o conhe-
cimento e a experiência de outros indivíduos 
bloqueiam a criatividade e repassam o conteú-
do por vezes sem significado.

3 A FIGURA DO PROFESSOR NA PERS-
PECTIVA DO APRENDER A APRENDER

Um questionamento que merece desta-
que na pedagogia do aprender a aprender se 
refere ao fato de que o conhecimento deve es-
tar numa íntima relação entre preparação ime-
diata do indivíduo para o mercado de trabalho 
e o acelerado processo de reajuste do mesmo. 
Nesse contexto, as pessoas são induzidas cada 
vez mais a investir no desenvolvimento de seu 
potencial, característica herdada da teoria do 
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capital humano4. Entretanto, pode-se obser-
var um fato novo na pedagogia do aprender a 
aprender, o professor é um meio de transmis-
são descartável, cedendo espaço para as tecno-
logias e para as competências individuais que 
carregam uma competitividade desenfreada, 
como nos alerta Duarte (2003, p. 11).

[...] o fato do ‘aprender a aprender’ pode ser apre-
sentado como uma arma de competição por pos-
tos de trabalho, na luta contra mais a investir no 
desenvolvimento de seu potencial, característica 
herda o desemprego. O “aprender a aprender” 
aparece assim na sua forma mais crua, mostran-
do seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se 
de um lema que sintetiza uma concepção educa-
cional voltada para a formação nos indivíduos, 
da disposição para uma constante e infatigável 
adaptação á sociedade regida pelo capitalismo.

Segundo Duarte (2003), cabe ao pro-
fessor agora, conhecer a realidade social, não 
para fazer a crítica a essa realidade, mas sim, 
para melhor identificar quais competências a 
realidade social está exigindo dos indivíduos. 
Neste enfoque, coloca-se em segundo plano 
o ato de ensinar e a transmissão do conheci-
mento para validar a pedagogia do aprender a 
aprender.

Sob a tutela do princípio educativo do 
aprender a aprender, os professores foram 
chamados a adotar um posicionamento de re-
flexão sobre sua prática, com a justificativa de 
que essa atividade traria mais benefícios para 
o ensino do que os conhecimentos teóricos, 
além de que, os resultados de uma prática são 
imediatamente percebíveis, ou seja, mais rá-
pidos, beneficiando assim a ideologia da so-
ciedade da informação. Dentro da linha do 
professor reflexivo Facci (2004), diz que o pro-
fessor reflexivo é fundamental para compre-

4 Desenvolvida na década de 50 por Theodore W. 
Schuhtz, e retomada na década de 80 por Gary Becker. 
Surgiu da preocupação em explicar os ganhos de pro-
dutividade gerados pelo “fator humano” na produção.  
Aplicada ao campo educacional, a idéia de capital hu-
mano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o en-
sino e sobre a organização da educação, o que acabou 
por mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância 
desta visão tecnicista, passou-se a disseminar a idéia de 
que a educação é o pressuposto do desenvolvimento 
econômico, bem como do desenvolvimento do indiví-
duo, que, ao educar-se, estaria “valorizando” a si pró-
prio, na mesma lógica em que se valoriza o capital.

ender os processos de ensino-aprendizagem, 
para desencadear uma mudança radical dos 
programas de ensino na escola numa perspec-
tiva inovadora. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As teorias atuais da educação, que en-
fatizam o trabalho pedagógico como compe-
tências desenvolvidas a partir de uma reflexão 
para possíveis mudanças na prática do pro-
fessor, apontam para uma pedagogia baseada 
na prática cotidiana e na relação do professor 
aluno, numa desconstrução de teorias testadas 
ao longo da história pondo em dúvidas os cri-
térios de objetividade e universalidade do co-
nhecimento.

Essa concepção privilegia a prática em 
detrimento da teoria. É certo que não pode-
mos desconsiderar a prática cotidiana e a ex-
periência de professores e alunos no processo 
de aprendizagem, entretanto esse procedimen-
to não deveria se configurar como ponto de 
partida para o trabalho docente.

Sob essa perspectiva, a ação do profes-
sor em sala de aula se apresenta como uma 
aventura aonde o mesmo, vai adequando suas 
práticas de acordo com o surgimento de ne-
cessidades, o professor assume uma função de 
instrutor e para essa função, as correntes peda-
gógicas atuais indicam que o desenvolvimento 
de competências artificiais, ou seja, adquiri-
das, responde satisfatoriamente as exigências 
do mercado de trabalho.
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PAPANICOLAOU: POR QUE MULHERES NÃO RETORNAM 
PARA RECEBER RESULTADO DO ExAME?

PAPANICOLAOU: WHY WOMEN DO NOT RETURN TO
RECEIVE TEST RESULTS?

RESUMO

Objetivou-se analisar os motivos que levam as mulheres a não retor-
narem a unidade de saúde para receber o resultado do exame papanicola-
ou. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado com 11 mu-
lheres que estavam com resultados de exame Papanicolaou na unidade de 
saúde realizado há mais de 60 dias. A análise dos dados fundamentou-se 
na análise de conteúdo de Bardin. Dentre as categorias temáticas que ex-
pressam o motivo para o não retorno para receber o exame, destacamos: 
demora na chegada do resultado, falta de tempo da usuária, gravidez, 
residência fora da área de abrangência da unidade de saúde. Ressaltamos 
que esta prática pode trazer riscos à saúde das pacientes, portanto favo-
recer vínculo e diálogo com as pacientes possam resultar na diminuição 
do absenteísmo destas.

Palavras-chave: Neoplasias do colo de útero. Teste de papanicolaou. Saú-
de da mulher.

ABSTRACT

This study aimed to examine the reasons why women do not return to 
the health facility to receive the result of the pap smear. Descriptive study 
with a qualitative approach, conducted with 11 women who were Papani-
colaou test results in the clinic performed more than 60 days. Data analysis 
was based on content analysis of Bardin. Among the themes that express 
the reason for not returning to receive the exam include: delay in arrival 
of income, lack of time of the user, pregnancy, residence outside the area 
covered by the health unit. The present study showed common complica-
tions that occur in many healthcare facilities. We note that this practice can 
bring risks to the health of patients, thus forming bond and get dialog with 
patients may result in decreased absenteeism these.

Keywords:  Uterine cervical neoplasms. Papanicolaou test. Women’s health.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer de colo de útero (CCU) é um 
problema de saúde pública no Brasil em vir-
tude de sua elevada morbimortalidade. Acon-
tece de forma lenta e silenciosa e, por vezes, 
não apresenta sintomas em sua fase inicial, 
atrasando o diagnóstico e, consequentemente, 
o tratamento precoce.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA, 2014) está em terceiro lugar entre as 
neoplasias que acometem a população femi-
nina, estando atrás do câncer de mama e do 
colorretal. É também o responsável pela quar-
ta causa de morte de mulheres por câncer no 
Brasil. Em 2011 ocorreram 5.160 óbitos as-
sociados ao CCU e estima-se a ocorrência de 
15.590 casos novos para o ano 2014.

Estima-se uma proporção de 17 casos 
novos de CCU para cada 100 mil mulheres no 
Brasil. O nordeste é a segunda região com a 
maior incidência (18/100mil). No estado do 
Ceará estima-se 20 casos novos para cada 100 
mil mulheres e em Fortaleza a proporção é de 
21/100mil (INCA, 2011). 

O exame citopatológico, também conhe-
cido como exame papanicolaou, quando rea-
lizado periodicamente, ainda continua sendo 
a forma mais utilizada para o rastreamento 
do CCU, por se tratar de um exame simples 
e de baixo custo e que pode ser realizado pelo 
enfermeiro (WORLD HEALTH ORGANIZA-
TION, 2010; BRASIL, 2013).

O público-alvo são mulheres de 25 a 
64 anos que têm ou já tiveram atividade se-
xual. Deve ser realizado anualmente e, após 
dois exames anuais negativos, deverá ser feito 
a cada três anos. Para mulheres acima de 64 
anos, o procedimento deve ser interrompido 
se, previamente ela tiver, pelo menos, dois exa-
mes consecutivos negativos nos últimos cinco 
anos e, para àquelas que já passem dessa idade 
supracitada e nunca realizaram tal conduta, 
deve proceder realizando dois exames e ter in-
tervalo de um a três anos, ambos resultando 
em negatividade, serão dispensadas de quais-
quer condutas futuras (BRASIL, 2013).

A anamnese, exame físico e escuta são 
ferramentas facilitadoras que possibilitam a 
identificação de fatores de risco, além de tor-
nar o ambiente mais acolhedor, elementos es-
senciais para a adesão ao exame e retorno para 
receber o resultado. 

Em um estudo que objetivou identificar 
as percepções a respeito da realização do exa-
me de prevenção citou a vergonha, o medo, a 
tensão, o desconforto e a dor provocados por 
atitudes impessoais e mecânicas dos profissio-
nais. Logo, receber explicações sobre o pro-
cedimento e a importância de realização do 
mesmo é direito da paciente e dever do profis-
sional. Essa atenção gera empatia e confiança 
entre quem assiste e quem é assistido (SOUSA 
et al., 2008).

A realização do exame interfere positiva-
mente no diagnóstico precoce, diminuição dos 
índices de mortalidade e aumento da possibi-
lidade de cura. Entretanto, durante os estágios 
em unidades básicas de saúde da Estratégia 
Saúde da Família, identificamos o acúmulo de 
resultados de exames devido o não retorno das 
usuárias para recebê-lo, implicando na ineficá-
cia deste procedimento. 

Faz-se necessário, pois, que os profissio-
nais de saúde também conheçam os motivos 
que levam a tais circunstâncias expostas, ofe-
recendo assim subsídios para o planejamento 
de estratégias que contribuam para a eficácia 
na coleta citológica e retorno para o recebi-
mento do exame. O objetivo desta pesquisa 
visa conhecer os motivos que levam as mulhe-
res a não retornarem para receber o resultado 
do exame Papanicolaou.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Trata-se de uma pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa realizada com 11 usuá-
rias de uma unidade básica de saúde da famí-
lia, localizada no bairro Jurema, no município 
de Caucaia/CE.

No momento da coleta dos dados a 
unidade de saúde contava com 68 resultados 
de exames de papanicolaou. Todas as parti-



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 3, n. 1, jan./jun. 2014.

57

cipantes foram contatadas por meio de visita 
do agente comunitário de saúde e tiveram sua 
consulta agendada com o profissional da uni-
dade. A seleção das participantes deu-se pelo 
critério de saturação ao alcançarmos a partici-
pação de 11 mulheres. 

Para a coleta dos dados utilizamos entre-
vista semiestruturada as quais foram gravadas 
e transcritas integralmente. A análise dos da-
dos fundamentou-se na análise de conteúdo 
temática de Bardin e o critério de categori-
zação utilizado foi o lógico-semântico (BAR-
DIN, 2011).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Geral Dr. César 
Cals sob o número 184.979, estando em con-
formidade com a declaração de Helsinki re-
visada em 2000 e com a resolução 466/12, do 
Conselho Nacional de Saúde. As participantes 
receberam informações sobre os objetivos do 
estudo, liberdade de desistência e garantia do 
anonimato. As que consentiram em participar 
assinaram o termo de consentimento livre-
esclarecido.

3 RESULTADOS

Estudou-se inicialmente as caracterís-
ticas socioeconômicas das mulheres uma vez 
que esses dados podem influenciar no não re-
torno para receber o exame de prevenção. 

Apesar de não serem o público-alvo, 
identificamos mulheres entre 15 e 25 anos e 
entre 65 e 75 anos evidenciando o início pre-
coce de atividade sexual e envelhecimento ati-
vo, respectivamente. A maior parte das partici-
pantes encontrava-se na faixa etária de 25 a 35 
anos (quatro mulheres).

Nenhuma das participantes tinha ensino 
superior e a maioria (oito mulheres) não com-
pletou o ensino médio. Com relação ao estado 
civil, dez eram casadas ou estavam em união 
estável.

Seis mulheres (54,5%) estavam desem-
pregadas e uma (9,1%) era aposentada o que 
pressupõe maior disponibilidade de tempo. 
Ao serem questionadas nessa perspectiva, as 

mesmas alegam que os afazeres domésticos 
consumiam muito tempo dificultando o com-
parecimento à unidade de saúde. 

Após a análise dos motivos relatados 
para o não retorno a unidade para buscar o 
exame emergiram as categorias temáticas con-
forme descritas no quadro 01.

Quadro 01 - Descrição dos motivos relatados pelas mu-
lheres para o não retorno a unidade de saúde para receber 
o resultado do exame papanicolaou. Fortaleza/CE, 2013.

CATEGORIAS 
TEMÁTICAS

SUBCATEGORIAS 
TEMÁTICAS FA

Falta de tempo
Por afazeres domésticos 03
Por vínculo empregatício 02

Demora na chegada 
do resultado 02

Gravidez 02
Mora fora da área 
de abrangência da 
unidade de saúde

01

Aguardou contato 
telefônico 01

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre as explicações relatadas pelas 
mulheres que não foram receber o exame de 
prevenção, algumas se caracterizam por ques-
tões institucionais, como atraso na entrega do 
laudo pelo laboratório e aguardo do contato 
telefônico. Os demais fatores relacionam-se 
com a não conscientização das mulheres sobre 
a importância do exame.

A justificativa de cinco mulheres foi a 
falta de tempo, seja por afazeres domésticos, 
seja por ter vínculo empregatício. Tais relatos 
exemplificam essa categoria temática: “Tava 
trabalhando aí não tinha tempo”(P2). “Traba-
lho quase todos os dias, não tenho tempo dispo-
nível” (P5). “Não tive tempo porque tenho bebê 
pequeno” (P6).

Duas usuárias relataram ter ido buscar o 
exame na data previamente agendada e o laudo 
ainda não havia chegado, conforme exemplifi-
ca os relatos: “fui várias vezes, mas não estava 
pronto” (P9). “Já vim duas vezes, mas o exame 
não tinha chegado” (P7). 

Outro motivo do não retorno à unidade 
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foi à gravidez. Duas participantes descobriram 
que estavam grávidas e não retornaram para 
receber o exame por considerar que não po-
deriam realizar nenhum tipo de tratamento. 
“Não vim pegar porque fiz uma transvaginal e 
descobri que estava grávida” (P3). “Fiz um exa-
me, mas não fui pegar o resultado, aí fiz outro 
exame quando estava grávida por causa de um 
corrimento” (P11).

Identificamos também participantes que 
não residiam na área de abrangência da uni-
dade e foram contatadas mediante informação 
do residente atual do domicílio. O princípio da 
universalidade é garantido pelo Sistema Único 
de Saúde e possibilita que todo o cidadão te-
nha acesso ao serviço de saúde independente 
do local onde resida. No entanto, ressaltamos 
a necessidade dos pacientes manterem seu ca-
dastro atualizado possibilitando o contato dos 
profissionais de saúde em casos que sejam ne-
cessários realizar busca ativa. 

Esse fato pode ser evidenciado no relato: 
“Fui buscar duas vezes e não tinha chegado, aí 
como não moro na área do posto não fui mais, 
nem minha nora foi mais no posto porque é ela 
quem tem cadastro” (P4).

Outro motivo exposto por uma das par-
ticipantes foi de que a mesma aguardava uma 
ligação telefônica avisando quando o resul-
tado chegasse, fato esse que não se enquadra 
na rotina da unidade. “Fiquei esperando que a 
alguém do posto me ligasse, porque a doutora 
disse que me ligariam” (P10).

4 DISCUSSÃO

Conforme evidenciamos nos resultados, 
identificamos mulheres fora da faixa etária do 
público-alvo. Recomenda-se o início da reali-
zação do exame papanicolaou aos 25 anos de 
idade ou após o início da atividade sexual. Os 
exames devem ter continuidade até os 64 anos 
e serem interrompidos quando, depois desta 
idade, as mulheres tiverem pelo menos dois 
exames negativos consecutivos em cinco anos 
(INCA, 2011).

Observa-se, nos últimos anos, o au-

mento da cobertura do exame no país. Desta 
forma, é de fundamental importância que os 
profissionais intercedam, sensibilizando as 
mulheres sobre o retorno para o recebimento 
do resultado. Mesmo que, no ato da coleta do 
exame, tenha aparente normalidade a olho nu, 
deve ser enfatizada a leitura citológica como 
meio de detecção precoce de alterações neo-
plásicas. 

A abordagem sindrômica, instrumen-
to representado em forma de fluxograma que 
serve para identificar eventuais intercorrên-
cias como doenças sexualmente transmissíveis 
(DST’s) bem como seus devidos tratamentos, 
é um método que auxiliaria na cobertura de 
achados, porém é pouco utilizado pelos enfer-
meiros. (EDUARDO et al., 2008).

Identificamos apenas uma participan-
te solteira e não temos dados suficientes para 
afirmar se esse baixo número relaciona-se a 
não realização do exame, ou se estas mulheres 
retornaram para receber o resultado. Ressalta-
mos a importância de mulheres solteiras e sem 
parceiro fixo realizarem o exame preventivo 
uma vez que a multiplicidade de parceiros é 
considerada fator de risco para o CCU. 

Menarca precoce, menopausa tardia, 
primeira gestação pós 30 anos, nuliparidade, 
exposição à radiação, obesidade, sedentaris-
mo, a multiplicidade de parceiros, por sua vez, 
predispõem à exposição ao Papiloma Vírus 
Humano (HPV), também considerado im-
portante fator de risco para o CCU (BRASIL, 
2013). 

Com relação à justificativa de falta de 
tempo das participantes, faz-se importante que 
essas questões sejam consideradas no agenda-
mento do retorno em um horário possível ao 
comparecimento da usuária. Além disso, essas 
mulheres devem ser alertadas para a impor-
tância dos cuidados com sua saúde e, as que 
têm vínculo empregatício, podem questionar 
no emprego o direito à realização de consul-
tas, além de receber da unidade de saúde uma 
comprovação do seu comparecimento.

Outro motivo também citado pelas par-
ticipantes foi a demora na chegada do exame. 
Dados publicados no INCA (2012) fazem al-
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gumas recomendações, a saber: recomenda-se 
que para cada profissional de nível superior 
habilitado, haja três técnicos em citopatologia 
habilitados, o número de lâminas examinadas 
não ultrapasse a 100, ao longo de uma carga 
horária de trabalho de 8 horas e que o tempo 
máximo para entrega do resultado do exame 
citopatológico seja de 30 dias. 

O não cumprimento dessas recomen-
dações pode gerar atraso na emissão do lau-
do, insatisfação da usuária e dos profissionais, 
com consequente perda da credibilidade em 
relação a qualidade do serviço. Faz-se neces-
sário que ao final da consulta o profissional 
agende retorno, levando em consideração o 
tempo médio que os laudos levam para chegar 
à unidade.

Com relação a realização do exame e/
ou tratamento durante a gestação, autores afir-
mam que este é um período oportuno para 
prevenção do CCU estas têm maiores chances 
de obterem diagnóstico de lesões iniciais e que 
faz parte da rotina de pré-natal preconizada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
pelo Ministério da Saúde (MS), porém no Bra-
sil, esta tarefa pouco ocorre, pois é baixa a co-
bertura para pré-natal, quiçá rastreamento em 
época de gestação, tornando obscura tal infor-
mação (GONÇALVES et al., 2011). 

As gestantes que desejam realizar o exa-
me papanicolaou devem ser informadas que 
este ato não irá interferir na gestação ou pro-
vocar o abortamento. Segundo Brasil (2013) a 
gestação em si, na maioria das vezes, exterio-
riza a junção escamocolunar na ectocérvice, o 
que proporciona a execução da coleta somente 
com a utilização da espátula de Ayres.

Sabe-se que o CCU em sua fase inicial 
habitualmente não apresenta sintomas. Des-
ta forma, toda mulher que tenha iniciado sua 
vida sexual deve realizar o exame de preven-
ção periodicamente para detectar as lesões 
precursoras do câncer. Com a detecção preco-
ce a chance de cura é maior (BRASIL, 2013).

Na consulta ginecológica, os profissio-
nais da saúde devem vincular uma abordagem 
individual à estas mulheres, contemplando 
além de promoção da saúde e prevenção de 

moléstias, o tratamento de lesões precursoras, 
lesões intraepiteliais cervicais e rastreamento 
do CCU desde a fase inicial (SILVA; GITSOS; 
SANTOS, 2013).

O enfermeiro entra como facilitador 
deste processo. Dentre suas competências pro-
fissionais ressalta-se a promoção da saúde con-
tornando seus determinantes sociais e melhor 
qualidade de vida, bem como transmitir infor-
mações claras e concisas a fim de desmistificar 
quesitos culturais e difundir a educação em 
saúde (BRASIL, 2013).

A Estratégia Saúde da Família como 
modelo de atenção básica de saúde, pode con-
tribuir para superar essas barreiras existentes 
no retorno para buscar o exame papanicolaou. 
Menezes (2013) destaca como uma das atri-
buições do enfermeiro a execução das ações 
indicadas pelos programas do Ministério da 
Saúde, adaptando-as ao contexto social do in-
divíduo.

Observa-se que os motivos identificados 
estão relacionados com a falta de conhecimen-
to sobre o funcionamento da instituição ou 
sobre a importância do exame na prevenção 
do câncer de colo uterino. Faz-se necessário, 
portanto, a realização de atividades educativas 
para minimizar essas lacunas identificadas, 
além de reorganizar o serviço para que os lau-
dos dos exames retornem a unidade de saúde 
em tempo hábil.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou que a prá-
tica do não retorno à unidade em busca do 
exame citopatológico pode trazer riscos à saú-
de das pacientes, uma vez que não há preven-
ção ou diagnóstico precoce do CCU.

Simples estratégias como o agendamen-
to prévio e a busca ativa através do agente co-
munitário de saúde pode promover melhor 
adesão da população bem como influenciar 
em ações preventivas.
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OTIMIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTI-
NANTE (AHE) DE ExTRATOS PROTÉICOS OBTIDOS DE

SEMENTES DE DIOCLEA BICOLOR BENTH

METHODOLOGY OPTIMIZATION AND EVALUATION HEMAGGLUTINA-
TING ACTIVITY (AHE) IN PROTEIN EXTRACTS OF DIOCLEA BICOLOR 

BENTH SEEDS

RESUMO

Sementes de Dioclea spp. são conhecidas por conterem lectinas. 
Dentre as funções desempenhadas por essas (glico) proteínas, destacam-
se as propriedades hemaglutinantes e de precipitação de glicoconjugados. 
A fim de determinar a melhor condição de extração de lectinas de semen-
tes de D. bicolor, diferentes tampões de extração foram empregados. Den-
tre os tampões utilizados, neste estudo, o tampão fosfato de sódio 0,5 M, 
pH 8,0 (1:10 p/v), apresentou o melhor rendimento (0,096 mg/mL). Os 
ensaios hemaglutinantes (AHE) apresentaram atividade variando entre 
23-27, com forte afinidade a açúcares da série galactose. O perfil protéi-
co dos extratos por SDS-PAGE, revelaram bandas com massa molecular 
aparente em torno de 30 kDa. Os resultados sugerem que o uso do tam-
pão fosfato de sódio 0,5 M, pH 8,0 (1:10 p/v) é o método mais eficiente e 
confiável para obtenção de lectinas de sementes de D. bicolor, bem como 
para posteriores análises de atividade biológica destas proteínas.

Palavras-chave: Fabaceae. Sementes. Dioclea. Lectinas. Isolamento e pu-
rificação.

ABSTRACT

Seeds from Dioclea spp. are known to contain lectins. Among the func-
tions performed by this (glycol) protein, stand out the haemagglutination 
and precipitating glycoconjugates properties. In order to determine the best 
condition of extracting lectins from seeds of D. bicolor, different extraction 
buffers were employed. Among the buffers used in this study, the buffer of 
0.5 M sodium phosphate, pH 8.0 (1:10 w/v) showed the best performance 
(0.096 mg/mL). The hemagglutination assays (AHE) showed activity rang-
ing from 23-27, with high-affinity of the sugars galactose series. The protein 
profile of the extract by SDS-PAGE showed bands with apparent molecular 
weight around 30 kDa. The results suggest that the use of sodium phosphate 
buffer 0.5 M, pH 8.0 (1:10 w/v), is the most reliable and efficient for obtain-
ing seed lectins D. bicolor method, as well as further analysis of the biologi-
cal activity of this protein.

Keywords: Fabaceae. Seeds. Dioclea. Lectins. Isolation and purification.
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1 INTRODUÇÃO

As lectinas podem ser definidas como 
sendo proteínas ou glicoproteínas de origem 
não imune, capazes de ligar-se de forma es-
pecífica e reversível a carboidratos sem causar 
nenhuma mudança físico-química nesses açú-
cares. A classificação química dessas glicopro-
teínas se baseia em vários critérios, entretanto, 
dois deles se destacam: o primeiro se baseia no 
número de domínios de ligação a açúcares, di-
vidindo as lectinas em merolectinas (um úni-
co domínio de ligação a carboidrato e incapaz 
de promover aglutinação celular), hololectinas 
(dois domínios de ligação a carboidratos ho-
mólogos, ambos capazes de aglutinar células), 
quimerolectinas (um ou mais domínios de 
ligação a carboidratos e um domínio de fun-
ção distinta) e superlectinas (consistem de no 
mínimo dois domínios de ligação a carboidra-
to, porém, cada domínio reconhece carboi-
dratos estruturalmente diferentes) (HAMID 
et al., 2013) e, o segundo, baseado no tipo de 
carboidrato que as lectinas se ligam, poden-
do ser classificadas como lectinas ligantes de 
manose, manose/glicose, manose/maltose, 
galactose/N-acetilgalactosamina, fucose, áci-
do siálico, entre outros (MORENO et al., 2008; 
ALENCAR et al., 2013; BEZERRA et al., 2013; 
HAMID et al., 2013).

Dentre as funções mais conhecida das 
lectinas, destacam-se a sua capacidade em 
causar aglutinação de células e ou precipitação 
de glicoconjugados, sendo por essa razão, lar-
gamente utilizadas em aplicações biotecnoló-
gicas (LAM; NG, 2011). De todas as lectinas 
já conhecidas, destacam-se aquelas identifica-
das em sementes de leguminosas, as quais têm 
apresentado características estruturais muito 
conservadas (KOHARUDIN et al., 2012), em-
bora as lectinas possam divergir em sua espe-
cificidade aos açúcares. Estruturalmente, as 
lectinas extraídas de sementes de leguminosas 
tem apresentado entre 2 a 4 subunidades com 
pesos moleculares variando entre 25-30 kDa 
(OSTERNE et al., 2014), existindo um domí-
nio de ligação a açúcar e dois sítios de ligação 
a metais (Ca2+ e Mn2+), localizado em cada su-

bunidade (ABHILASH et al., 2013). Ademais, 
essa proteínas apresentam grande estabilidade 
a variações de temperatura e pH (LAM; HAN; 
NG, 2009).

A Canavalia ensiformes é uma legumi-
nosa pertencente à família Fabaceae, subtribo 
Diocleinae e, de suas sementes foi identifica-
da a Concanavalina A (Con A), atualmente, 
a lectina melhor caracterizada e com maior 
número de aplicações biomédicas (MATUS; 
WALTERS, 1976; WAN et al., 2014). Outras 
espécies desta subtribo tiveram lectinas iso-
ladas de suas sementes, incluindo, a espécie 
Dioclea altíssima, D. grandiflora, D. lehmani, 
D. rostrata, D. sericeae, D. violacea e Dioclea 
wilsonii todas elas ligantes a glicose/manose e 
com propriedades físico–químicas e estrutu-
rais muito similares (MOREIRA et al., 1983; 
RENATO et al., 1997; PÉREZ, 1998; SIERRA; 
PÉREZ, 1999; RANGEL et al., 2011; ALEN-
CAR et al., 2013; BEZERRA et al., 2013).  Em 
sementes de leguminosas o teor médio de lec-
tinas varia entre 2% a 10% do conteúdo total 
de proteínas expressas (CHRISPEELS; RAI-
KHEL, 1991; PEUMANS; VAN DAMME, 
1995; FERNANDES et al., 2011).

A espécie D. bicolor, popularmente co-
nhecida como olho de boi, é uma espécie de 
Fabaceae pertencente à subfamília Faboideae, 
tribo Phaseoleae e subtribo Diocleinea. O ex-
trato proteico de sua semente, extraído com 
NaCl 0,15 M 10% p/v, tem apresentado difícil 
solubilização em soluções aquosas, provavel-
mente, devido ao elevado conteúdo de lipídeos 
e polissacarídeos na semente. Desta forma, é 
de grande importância investigar novos méto-
dos de extração de proteínas que sejam favorá-
veis aos processos de isolamento e purificação.

Desta forma, este estudo tem como obje-
tivo principal otimizar a melhor condição para 
extração de proteínas a partir de sementes de 
D. bicolor, além de determinar a atividade he-
maglutinante (AHE), título hemaglutinante 
(TH), análise do perfil eletroforético das mis-
turas protéicas em diferentes condições de ex-
tração.
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2 PARTE ExPERIMENTAL

Esta pesquisa foi realizada, integralmen-
te, no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica 
Vegetal do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA) durante o segundo semes-
tre do ano de 2012. Os experimentos ocorre-
ram em ambiente climatizado, a fim de garan-
tir a viabilidade dos materiais utilizados. De 
um ponto de vista mais amplo, a metodologia 
desse estudo foi dividida em três etapas que, 
a saber, foram: extração protéica das sementes 
de D. bicolor utilizando dez condições de ex-
tração diferentes, ensaio de AHE de cada um 
dos extratos obtidos e  obtenção do perfil ele-
troforético por SDS-PAGE.

2.1 Extração protéica

As sementes maduras e sem cascas de D. 
bicolor, concedidas pelo banco de sementes do 
Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vege-
tal (INPA/Campus III), foram trituradas em 
moinho analítico de facas até a completa pul-
verização, o qual foi submetido, em seguida, a 
diferentes metodologias de extração protéica, 
que foram: a utilização de diferentes soluções 
extratoras (glicina 0,1 M, acetato de sódio 0,2 
M, fosfato de sódio 0,5 M e sulfato de amônio 
1M), a variação nas concentrações de farinha 
de D. bicolor a ser extraído (variando entre 
1:10 p/v e 1:15 p/v) e o tempo (2 horas ou 4 
horas) mantidas sob leve agitação (100 rpm) 
constante.

Posteriormente, as suspensões foram 
submetidas à força centrípeta de 11.000 x g 
durante 20 minutos a 4°C. Os sobrenadantes 
foram dialisados contra água destilada durante 
72 horas a 4ºC, congelados e posteriormente 
liofilizados.

2.2 Quantificação de proteínas totais

Os extratos protéicos tiveram suas con-
centrações de proteínas estimadas segundo 
o método de Bradford (BRADFORD, 1976). 
Alíquotas de 50 µL do extrato protéico foram 

incubadas durante 5 minutos à temperatura 
ambiente com 2,5 mL do reagente de Bradford, 
sendo a concentração de proteína estima-
da por meio da leitura espectrofotométrica a 
595nm (Espectrofotômetro UV/Visível Ultros-
pec 2100 pro, Armesham Biosciences), utilizan-
do BSA como padrão.

2.3 Teste de atividade hemaglutinante (AHE)

2.3.1 Preparo dos eritrócitos

Amostras de 3 mL de sangue, obtidas 
de diferentes animais saudáveis (rato branco e 
coelho), provenientes do Biotério Central do 
INPA - Campus I, foram coletadas e homoge-
neizadas com 30 µL de heparina. Após a com-
pleta homogeneização, as amostras sanguíneas 
foram imediatamente transportadas em gelo 
para o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica 
Vegetal (LFBV/CDAM - Campus III) e, lavado 
com NaCl 0,15 M a e submetido a força centrí-
peta de 3.000 x g, por 10 minutos a 4°C.

Esse procedimento foi repetido por três 
vezes consecutivas. O precipitado foi ressus-
pendido em NaCl 0,15 M, de modo a obter 
uma suspensão final de eritrócitos a 2% (v/v) 
(CAVADA et al., 1996).

2.3.2 Detecção e inibição da AHE

A AHE foi determinada pelo método 
de diluição seriada em placas de microtitu-
lação contendo 8 fileiras de 12 raias; inicial-
mente, a cada uma das raias adicionou-se 
25 µL da solução salina (NaCl 0,15 M), em 
seguida 25 µL da amostra (extrato proteico 
na concentração 10 mg/mL em tampão Tris-
HCl 0,1 M pH 7,6 adicionado de NaCl 0,15 M) 
na primeira raia e, nas demais seguiu-se com 
diluição seriada até a última raia. Por último 
foram adicionados em cada raia 25 µL da sus-
pensão de eritrócitos a 2% v/v, posteriormente 
as placas foram incubadas durante 30 minutos 
a 37°C e os resultados foram analisados a olho 
nu após 30 minutos a temperatura ambiente e, 
12 horas após o período de incubação (MO-
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REIRA; PERRONE, 1977).
O ensaio de inibição da AHE frente a 

diferentes carboidratos foi realizado como 
previamente descrito por Ramos (1997). Os 
extratos proteicos (10 mg/mL em tampão Tris-
HCl 0,1 M, pH 7,6, adicionado de NaCl 0,15 
M) que apresentaram AHE, sob as condições 
testadas (Tabela 1), foram incubadas com con-
centrações decrescentes de carboidratos (100 
mM) e posteriormente, adicionou-se a cada 
raia uma suspensão de eritrócitos a 2% v/v nas 
placas de microtitulação. As placas foram in-
cubadas e analisadas nas mesmas condições 
descritas anteriormente.

3 SDS – PAGE

Para obtenção do perfil protéico foram 
preparados géis de poliacrilamida, onde os géis 
de concentração e separação foram obtidos a 
partir de uma solução estoque de acrilamida 
a 30% p/v e de N-N’-metileno bis-acrilamida 
0,8% p/v (LAEMMLI, 1970).

O gel de concentração a 5% p/v foi pre-
parado em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8, e 
o gel de separação 12,5%, em tampão Tris-HCl 
1,5 M, pH 8,8, sendo acrescentado em ambos 
SDS 12,5% p/v.

A polimerização foi conseguida pela 
adição de TEMED e PSA 10% p/v. As amos-
tras proteicas (10–20 µg) foram dissolvidas em 
tampão Tris-HCl 0,0625 M, pH 6,0, contendo 
1%  p/v de SDS, 10%  v/v de glicerol e 1%  v/v 
de ß-mercaptoetanol, e posteriormente, imer-
sas em água em ebulição durante 10 minutos.

A eletroforese foi realizada em tampão 
de corrida Tris-HCl 0,025M, glicina 0,192M e 
SDS 0,1%, a 120 volts, 15 mA, durante 2 ho-
ras. Foram utilizados os marcadores de massas 
moleculares da Promega (220 kDa - 10 kDa). 
Após a eletroforese, os géis foram corados com 
Coomassie Brilliant Blue em ácido acético 0,1% 
v/v, metanol e água deionizada na proporção 
de 1:4:5 durante 2 horas e então, descorados 
em solução de ácido acético glacial, metanol e 
água deionizada na proporção de 1:4:5.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os extratos proteicos obtidos por diferen-
tes processos de extração do material finamente 
pulverizado da semente de D. bicolor apresen-
taram diferentes concentrações de proteínas, 
indicando que um método de extração pode 
ser mais efetivo em relação a outro no que con-
diz a quantidade de proteínas totais (Tabela 1).

Tratamento 
(tempo) Mistura: semente/tampão AHE Especificidade Teor de proteínas 

totais (mg/mL)
1 (2 horas) Glicina 0,1 M                         pH 2,6 (1:15 p/v) 26 Gal/N-Gal 0,027
2 (2 horas) Acetato de sódio 0,2 M        pH 4,0 (1:15 p/v) 23 Gal/N-Gal 0,012
3 (2 horas) Fosfato de sódio 0,5 M         pH 6,0 (1:15 p/v) 25 Gal/N-Gal 0,044
4 (2 horas) Fosfato de sódio 0,5 M         pH 8,0 (1:15 p/v) 26 N-Gal 0,069
5 (2 horas) Sulfato de amônio 1 M                      (1:15 p/v) 25 Gal/N-Gal 0,030
6 (4 horas) Glicina 0,1 M                         pH 2,6 (1:10 p/v) 23 Gal/Lac/N-Gal 0,020
7 (4 horas) Acetato de sódio 0,2 M        pH 4,0 (1:10 p/v) 24 Gal/Lac/N-Gal 0,022
8 (4 horas) Fosfato de sódio 0,5 M        pH 6,0 (1:10 p/v) 24 Gal/Lac/N-Gal 0,028
9 (4 horas) Fosfato de sódio 0,5 M        pH 8,0 (1:10 p/v) 25 Gal/Lac/N-Gal 0,096

10 (4 horas) Sulfato de amônio 1 M                     (1:10 p/v) 25 Gal/Lac/N-Gal 0,043

Tabela 01 - Otimização das condições para extração de proteínas de sementes de Dioclea bicolor, avaliação hema-
glutinante (AHE) usando suspensão de eritrócitos de coelho 2% v/v.

Fonte: Dados da pesquisa.

A condição de extração que apresentou 
o maior teor de proteínas totais foi a 9, com 
uma massa estimada de 0,096 mg/mL. Segui-

do pela condição 4, aproximadamente 0,069 
mg/mL. Tanto a condição 9 quanto para a 4 
utilizou-se, o fosfato de sódio 0,5 M pH 8,0, in-
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dicando que as proteínas presentes na semente 
da D. bicolor  possuem características básicas. 
Embora existam algumas lectinas isoladas do 
gênero Dioclea de caráter básico na literatura, 
como é o caso da Con A e DGL-I, grande parte 
delas apresenta caráter ácido (MELGAREJO; 
VEGA; PÉREZ, 2005).

A partir desses resultados, avaliamos que 
o fosfato de sódio 0,5 M pH 8,0 foi o melhor 
extrator de proteínas do material finamente 
pulverizado da semente de D. bicolor. O maior 
teor de proteína estimado para a condição 9 
em comparação a condição 4 pode ser atribu-
ída ao tempo de extração maior. Ressaltando-
se que, a relação extrator/extrato, para esse 
caso, mostrou que a maior quantidade de ex-
trator não aumentou a capacidade de extração 
de proteínas. Em outras condições também 
apresentaram teor médio de proteínas, por 
exemplo, as condições 3 e 10, que apresenta-
ram, respectivamente, 0,044 e 0,043 mg/mL. O 
menor teor de proteínas foi visto na condição 
2, apresentando aproximadamente 0,012 mg/
mL.

A presença de hemaglutinação foi ob-
servada com eritrócitos de coelho 2% v/v para 
todas as condições testadas, porém algumas 
apresentaram um maior TH, que é a represen-
tação matemática para a quantidade de raias 
com hemaglutinação de uma determinada 
amostra. As condições 1 e 4 (Tabela 1) foram 
as que apresentaram os maiores TH, corres-
pondendo a 26, indicando que nessas condi-
ções indicam maiores concentrações de lecti-
nas, ou que estão mais propensas a interagir 
com carboidratos.

A condição 4, além de possuir o segun-
do maior teor de proteínas totais (Tabela 1), 
também mostrou um dos melhores títulos he-
maglutinantes em relação a todas as condições 
testadas (Tabela 1). Resultados similares foram 
vistos por Moreira e colaboradores (MOREI-
RA et al., 1993), que notou um maior título he-
maglutinante com pH 8,0 para oito espécies da 
subtribo Diocleinae (MOREIRA et al., 1993).

Outras condições também apresentaram 
um alto TH em comparação com as condições 
1 e 4, por exemplo, as condições 5, 9 e 10, cor-

respondendo a 25. Enquanto que os menores 
TH foram visualizados nas condições 2 e 6, 
sendo iguais a 23. Provavelmente, o TH de to-
das as condições seria maior com a adição dos 
íons Ca2+ e Mn2+ a todos os extratos, uma vez 
que esses íons são necessários para maioria da 
lectinas das sementes de leguminosas, a fim de 
ocasionarem uma melhor interação lectina-
carboidrato (LORIS, 2002).

As amostras aquecidas durante 30 minu-
tos a 37°C em todas as condições de extração 
neste estudo também apresentaram hema-
glutinação, porém com um título hemagluti-
nante mais reduzido para todas as condições. 
Este resultado indica que a provável lectina da 
semente da D. bicolor é resistente a variações 
de temperaturas, diferentemente de grande 
maioria das lectinas de leguminosas, como 
observado por Oliveira et al. (2002), o qual 
conseguiu purificar uma lectina com afinida-
de a D-galactose de sementes de Luetzelburgia 
auriculata e ocorreu perda de função protéica 
depois de 5 minutos a 80°C.

A fim de determinar o carboidrato que 
a lectina (ou lectinas), objeto deste estudo, de-
tém afinidade foi realizado o ensaio de inibi-
ção da AHE. Esse teste indicou que a lectina da 
semente de D. bicolor apresenta afinidade a D-
galactose/Lactose/N-acetil-D-galactosamina 
(Tabela 1). Conclui-se, ainda, que para as con-
dições 1, 2, 3, 4 e 5 há afinidade a D-galactose 
e N-acetil-D-galactosamina, com exceção da 
condição 4 que apresentou afinidade somente 
com a N-acetil-D-galactosamina. Para as con-
dições restantes, houve afinidade a D-galacto-
se, lactose e N-acetil-D-galactosamina.

A maior parte das lectinas isoladas do 
gênero Dioclea apresenta afinidade a açúca-
res da série glicose. Porém, estudos apontam 
um novo tipo de lectinas do gênero Diocleinae 
que se diferenciam das “clássicas” lectinas li-
gantes à glicose/manose. Uma das caracterís-
ticas desse novo grupo é a afinidade à lactose 
(CAVADA et al., 1996; MELGAREJO; VEGA; 
PÉREZ, 2005).

O perfil eletroforético das lectinas do 
gênero Dioclea geralmente apresentam três 
subunidades características (α, β, γ) com pe-
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sos moleculares aparentes de 25-26 kDa, 13-
14 kDa e 8-9 kDa. Entretanto os perfis das 
condições em estudo, obtidos por SDS-PAGE 
12,5% p/v em condições desnaturantes (Figu-
ra 1), indicam a presença de uma única banda 

protéica de, aproximadamente, 30 kDa, a qual 
corresponde à massa molecular característica 
do grupo de lectinas de leguminosas (LORIS, 
2002).

O perfil eletroforético dos dez extratos 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 M

200

kDa

150

100
75

50

35

25

Figura 01 - Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% p/v em condições desnaturantes e redutoras dos diferentes 
extratos proteicos da semente de Dioclea bicolor. Os números indicam as condições nas quais os extratos foram 
obtidos (Tabela 1). M = Marcador molecular (Promega).

Fonte: Dados da pesquisa.

proteicos obtidos exibem proteínas com mas-
sa molecular em torno de 30 kDa, indicando 
que mesmo com o baixo rendimento obtido 
nas diferentes condições de extração, lectinas 
foram extraídas, o que pode se ver nos ensaios 
de AHE e inibição.

5 CONCLUSÕES

A homogeneização do material fina-
mente pulverizado das sementes de D. bicolor 
com fosfato de sódio 0,5 M pH 8,0 durante 4 
horas (condição 9) foi aquela que apresentou 
o maior teor de proteínas totais. Os extratos 
apresentaram AHE com eritrócitos de coelho, 
TH que variaram entre 23 a 27 e, afinidade a 

açúcares da série galactose. O perfil proteico 
dos extratos apresentaram bandas com massa 
molecular em torno de 30 kDa. As condições 
4 e 9, ambas utilizando fosfato de sódio 0,5 M 
pH 8,0, apresentaram os resultados mais satis-
fatórios quanto à concentração de proteínas 
totais e quanto ao ensaio de hemaglutinação. 
Indicando que sejam as melhores condições 
para extração e o isolamento da lectina pre-
sente na semente de D. bicolor.
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A CRIMINALIZAÇÃO NA INTERNET: LIBERDADE E 
PRIVACIDADE NO DIREITO DA INFORMÁTICA

CRIMINALIZING THE INTERNET: FREEDOM
AND PRIVACY IN CYBERLAW

RESUMO

Devido à inserção da vida cotidiana das pessoas de boa parte do 
planeta na internet, mecanismos legais foram forjados para normalizar 
as condutas praticadas por meio das tecnologias da informação. As rela-
ções sociais travadas na rede passaram, assim, a ser tuteladas por normas 
jurídicas específicas, de fundamentação científica. Neste contexto, é re-
levante o papel exercido pelas grandes indústrias detentoras de patentes, 
licenças, marcas e direitos autorais na produção dessas normas, fazendo 
a balança pender para o seu lado. Ora, essas normas, que constituem boa 
parte do chamado direito da informática, embora eficazes, são inválidas, 
inclusive do ponto de vista formal, pois contradizem o próprio direito ao 
violar a liberdade de expressão e a privacidade individuais e coletivas. No 
entanto, à medida que a normalização do ciberespaço avança, também 
cresce a preocupação da parte dos donos de propriedade industriais e 
intelectuais, grandes empresas e até mesmo países centrais, que se veem 
diante da ameaça cada vez mais concreta do estabelecimento de um novo 
modelo de compartilhamento da riqueza cognitiva produzida por meio 
das tecnologias da informação, a saber um modelo gratuito, não comer-
cial ou, a rigor, comum.

Palavras-chave: Normalização. Propriedade. Liberdade. Privacidade. In-
ternet.

ABSTRACT

With the insertion of the Internet in daily life, legal mechanisms have 
been made to normalize the people’s behavior when using information tech-
nologies, so that the relationships established between individuals through 
the Web could be interpreted based on specific legal standards. It is now 
impossible to neglect the role played by large industries, which are owners 
of patents, licenses, brands and copyrights, in the effective but formally il-
legitimate production of laws that violate fundamental civil rights, such as 
freedom of expression and individual privacy. Meanwhile, the concerns of 
industrial and intellectual proprietaries as well as central States are increas-
ing, since the information technologies also seem to have turned possible, 
today, a new model of sharing information and knowledge, which is free of 
charge, noncommercial, i.e. common. 

Keywords: Normalization. Property. Freedom. Privacy. Internet.
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1 CAPITALISMO COGNITIVO E NOR-
MALIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO

Em nosso tempo, a internet tornou-se 
essencial para a troca de informações e para a 
produção de conhecimentos, uma vez que pos-
sibilitou o compartilhamento instantâneo de 
vasta quantidade de dados, altamente variados, 
entre milhões de pessoas situadas a enormes 
distâncias. Ela é hoje uma força motriz para a 
produção das novas relações sociais, inovan-
do radicalmente as formas de relacionamento 
e transformando os modos de subjetivação. 
Consideremos a respeito, por exemplo, o papel 
que redes sociais como Facebook, Twitter ou 
Instagram cumprem no nosso dia-a-dia. A in-
trodução da internet em nossas vidas implicou 
a constituição de uma dimensão inexistente há 
algumas décadas, que vem sendo identificada 
por alguns autores como o ciberespaço. (LÉVY 
1999, p. 157.)

Apesar de sua novidade, o ciberespa-
ço não escapa de uma lógica que precede seu 
próprio nascimento. Trata-se da lógica da co-
lonização promovida pela axiomática geral da 
produtividade e do lucro, veiculada por “in-
dústrias” que se tornam cada vez mais pode-
rosas no que concerne à produção de informa-
ção e conhecimento (HARDT; NEGRI 2001), 
isto é, as indústrias dos campos das ciências e 
das artes: a indústria editorial, a fonográfica, 
a cinematográfica e até mesmo a indústria do 
conhecimento tout court, a “indústria-univer-
sidade”.

A relevância que essas indústrias adqui-
riram na sociedade contemporânea explica-se 
pelo fato de que, nas últimas décadas, o co-
nhecimento e a informação passaram a ser os 
principais fatores de produção, preponderan-
do sobre outros fatores, como os recursos na-
turais, a maquinaria, o trabalho e até mesmo o 
capital material ou financeiro. Um novo capi-
tal, de caráter imaterial, um capital epistêmico, 
composto por textos, imagens, áudios, vídeos, 
códigos, linguagens, tornou-se a fonte básica 
da riqueza. Daí falar-se em um capitalismo 
cognitivo como fase sucessora do capitalismo 
industrial (BOUTANG-MOULIER, 2008).

A revolução informática, que consiste 
na informatização da produção, da circulação 
e do consumo, representa uma ruptura em re-
lação ao processo de industrialização. Dora-
vante, a propriedade de informação, ou seja, a 
propriedade imaterial – noção que inclui tanto 
a de propriedade industrial (patentes, licenças, 
marcas), quanto a de propriedade intelectual 
(direitos autorais) –, passa a cumprir o papel 
de fundamento da ordem econômica capitalis-
ta, na medida em que se torna o meio de pro-
dução básico. Em outros termos, o marco do 
neocapitalismo em que vivemos reside, preci-
samente, na informatização, ou imaterializa-
ção, de um meio de produção que se torna, a 
cada dia, mais essencial do que nunca: o co-
nhecimento.

Um silogismo muito antigo nos ensina 
que não há a sociedade sem direito: ubi socie-
tas, ibi jus, diziam os romanos. Os conflitos de 
interesses característicos da vida social, que 
podem ser extremamente destrutivos, são go-
vernados pelo direito, que é um dos principais 
componentes do mecanismo de integração 
da sociedade moderna. É certo dizer que, em 
grande medida, sem o direito, o mundo seria 
ingovernável, embora isso não deva ser neces-
sariamente compreendido como um elogio. 
Governo significa controle, ordem, e discipli-
na, o que não necessariamente corresponde a 
justiça, bem comum ou felicidade social. 

Podemos dizer que, ao lado de outras 
ciências e práticas, de outros poderes-saberes, 
ao direito cumpre normalizar, disciplinar e go-
vernar o comportamento dos indivíduos e das 
populações1, aí compreendido, é claro, aquele 
comportamento individual ou populacional 
que se desempenha no cenário virtual da In-
ternet. A vontade de ordem e a aversão ao des-
governo explicam, portanto, a proliferação de 
normas jurídicas que regulam o uso das tec-
nologias informacionais e criminalizam cer-
tos comportamentos, criando delinquências 
e delinquentes. Assim, ao longo dos últimos 
anos, tornaram-se penalmente típicas condu-

1 As noções de normalização, disciplina e governo são 
tomadas de empréstimo aqui de Michel Foucault (1997; 
2008), embora este não a restrinja ao direito.
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tas como: a transferência de dados entre com-
putadores (download/upload), a reprodução 
de arquivos e informações, a utilização e mo-
dificação de códigos e procedimentos, etc. Do 
contrário, asseguram os mais alarmistas, cor-
reríamos o risco de que a internet se tornasse 
um caos incontrolável e acabasse implodindo 
o estado democrático de direito.

Em outras palavras, em grande parte de-
vido à sua novidade, o ciberespaço não havia 
sido dragado pela enorme máquina norma-
lizadora do capitalismo até antes da segunda 
década do século XXI. Hoje, o avanço da tipifi-
cação de condutas online, isto é, o surgimento 
dos chamados “cibercrimes” (COLLI 2010) e o 
nascimento da ciber-delinquência evidenciam 
um processo de criminalização do ciberespa-
ço. O ciberespaço foi transformado em terri-
tório perigoso, zona fora da lei que demanda 
a intervenção de forças de segurança não só 
estatais, mas também privadas. Vale a pena 
insistir neste ponto: um dos efeitos do neoli-
beralismo que se faz sentir nitidamente na cri-
minalização da internet é a quebra do mono-
pólio do uso legítimo da força; este se tornou, 
ele mesmo, objeto de negócio.   

Além disso, constatamos que, de modo 
geral, as propostas de criação de um marco 
regulador para o uso da rede resguardam in-
teresses injustificáveis do ponto de vista do 
estado democrático de direito. Esses interes-
ses tentam se impor por meio de leis que blo-
queiam a produção e a circulação de informa-
ções e de conhecimentos, de maneira gratuita 
ou comum2, isto é, “para-mercadológica”, atra-
vés da Internet (LESSIG 2005). Assim, expõe-
se a contradição básica do capitalismo cogni-
tivo, que reside no fato de que, para se manter, 
ele tem de limitar a produção daquilo que ele 
mesmo erigiu em fonte da riqueza: o conheci-
mento e a informação. 

Em suma, podemos dizer que, a fim de 
garantir a reprodução do capital, os direitos 
da propriedade imaterial (patentes, licenças, 
marcas e direitos autorais) beneficiam grandes 

2 Compreendemos, com Antonio Negri e Michael Hardt 
(2001), o comum como uma riqueza de livre acesso e 
autogerida.

corporações e países centrais. Enquanto isso, 
os reais produtores, pesquisadores, autores, 
compositores, diretores etc., isolados nas peri-
ferias das metrópoles e do mundo globalizado, 
são alijados dos direitos sobre suas próprias 
criações. É assim no Brasil, é assim no mundo, 
como procuramos mostrar, brevemente, nos 
tópicos a seguir.

2 A GUERRA GLOBAL CONTRA A CI-
BER-PIRATARIA, EM TRÊS ATOS

2.1  1º ato: SOPA

O Stop Online Piracy Act, conhecido 
como SOPA, de origem norte-americana, foi 
o primeiro projeto de lei a objetivar a norma-
lização do uso da rede proibindo a veiculação 
de material protegido por direitos autorais3.  
Proposto pelo deputado Lamar Smith à câma-
ra dos representantes dos EUA – órgão equi-
valente à câmara dos deputados brasileira –, o 
SOPA resulta de um lobby poderoso, fomen-
tado, sobretudo, pelas indústrias cinematográ-
fica e fonográfica norte-americanas, que têm 
amargado nos últimos anos a redução de suas 
expectativas de lucro devido ao compartilha-
mento gratuito de arquivos pela internet, so-
bretudo, músicas e filmes.

O projeto visa ampliar a proteção de 
conteúdo com direitos autorais fornecendo a 
base legal para a persecução cível e criminal 
de sites e provedores de acesso à internet que 
disseminem ou facilitem, de qualquer forma, a 
quebra de direitos de autor. E isto seria válido 
até mesmo para sites hospedados fora da juris-
dição norte-americana. Além dessas medidas, 
esses sites poderiam ser alvos de embargos co-
merciais e impedidos de negociar com empre-
sas norte-americanas. 

Evidencia-se já aí o traço imperial da 
normalização do ciberespaço: trata-se de um 
processo global, que já não se retém às fron-
teiras do convalescente estado-nação. Nisso, 

3 A este respeito, ver o verbete da Wikipédia dedicado 
ao SOPA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Stop_Online_Piracy_Act. Acesso em 28 mai. 2014.
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mas não só, a guerra contra a pirataria (war on 
piracy) funciona de acordo com a mesma ló-
gica que governa outras guerras democráticas 
contra o que Assange et al. (2013) chama de os 
cavaleiros do “infoapocalipse” que assombram 
as profundezas da Deep web: a guerra contra o 
terror (war on terror), a guerra contra as dro-
gas (war on drugs) e a guerra contra a pedofilia 
(war on pedophilia).

Caso o SOPA fosse implementado, cer-
tos sites teriam de ser filtrados e listados como 
inexistentes por ferramentas de busca online. 
Todo arquivo virtual que fizesse referência, 
explícita ou não, a material protegido por di-
reitos autorais teria de ser peremptoriamente 
removido da web e os responsáveis por sua 
publicação, hospedagem ou pesquisa estariam 
sujeitos a persecução criminal, além de respon-
sabilização civil. De início, portanto, sujeitos 
coletivos (pessoas jurídicas), como sites, pro-
vedores e empresas, foram os alvos do proces-
so de criminalização e normalização da web. 

Contudo, após dezenas de protestos 
gigantes da internet como Wikipédia, Face-
book, Twitter e Google, entre outros, o SOPA 
foi considerado uma afronta à liberdade de 
expressão, que é um civil right fundamental, 
e teve sua tramitação suspensa no congresso 
norte-americano.

2.2  2º ato: PIPA

Elaborado em 2011, o projeto de lei nor-
te-americano conhecido como PIPA (Protect 
IP Act – Preventing Real Online Threats to Eco-
nomic Creativity and Theft of Intellectual Pro-
perty Act), encabeçado pelo senador Patrick 
Leahy, tem o intuito de vigiar e punir sites que 
promovam o livre compartilhamento de arqui-
vos protegidos por copyright, isto é, “pirataria”. 
Os sites visados pelo PIPA, que se encontram 
hospedados principalmente fora dos EUA, se-
riam obrigados a cessar a distribuição de con-
teúdo resguardado por direitos autorais. Com 
o PIPA, fica evidente que o combate à pirataria 
tem como objetivo principal proteger, sobretu-
do, o interesse de corporações detentoras de di-
reitos de propriedade industrial ou intelectual.

Estabelecendo a censura no ciberespa-
ço, o PIPA exigiria a restrição do acesso a sites 
que, embora espalhados pelo mundo, promo-
vam a reprodução de bens imateriais de marca 
ou licenciados. De modo semelhante ao SOPA, 
o projeto prevê o bloqueio de domínios ditos 
“criminosos” através dos provedores norte-
americanos e a persecução judicial de sites de 
busca ou ferramentas similares que levem a 
resultados contendo domínios infratores. O 
PIPA criminaliza, ainda, o aporte financeiro 
gerado pela publicidade para esses sites. 

Além de sites como YouTube, Facebook 
e outras redes sociais, os usuários comuns 
também passam a poder serem condenados 
por publicações que envolvam material pro-
tegido por copyright. Nesse sentido, o PIPA 
representa um avanço importante no proces-
so de normalização do ciberespaço através da 
tipificação penal condutas praticadas por in-
divíduos na rede. Trata-se, com efeito, de um 
processo de criminalização da vida digital, que 
incide diretamente sobre o ciber-delinquente, 
ou seja, o internauta.

Todavia, o projeto foi alvejado por uma 
série de protestos, em especial oriundos de 
corporações como Amazon, Google e Twitter, 
que contestaram seu caráter restritivo do di-
reito fundamental da liberdade de expressão 
no contexto da internet. Em virtude de tais 
protestos, a proposta de lei, que seria aprecia-
da pelo senado norte-americano no início de 
2012, teve sua votação adiada, sem previsão de 
nova data.

2.3  3º ATO: ACTA

O ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement) foi criado com base em negocia-
ções iniciadas sigilosamente, em 2007, pelos 
EUA, União Europeia, Japão e Suíça, conforme 
denuncia o jornalista e ciber-ativista australia-
no Julian Assange. Assange também acusa o 
ACTA, através do site Wikileaks, de beneficiar 
grandes corporações em detrimento de direi-
tos fundamentais, em especial, a privacidade 
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individual e a liberdade de expressão4.
O ACTA é um tratado comercial inter-

nacional que procura firmar, para os países 
signatários, o compromisso de elaborar de 
normas comuns acerca dos direitos de pro-
priedade industrial e de propriedade intelec-
tual5. O tratado propõe a criação de um sis-
tema de vigilância que invade a privacidade 
dos usuários, uma vez que prevê a inspeção de 
todo arquivo virtual enviado ou recebido, para 
detecção da existência de conteúdo protegido 
por direitos autorais que possa ter sido pira-
teado. Deste modo, o ACTA é uma iniciativa 
global de estabelecer o que podemos chamar, 
parafraseando Michel Foucault (1997), de “ci-
ber-panóptico”.

Em grande medida, o ACTA constitui 
um marco da era da vigilância digital. Com 
ele, até mesmo o usuário doméstico tornar-
se-á objeto de investigação. A presunção de 
inocência (in dubio pro reo) e a atribuição do 
ônus da prova a quem alega (além do princípio 
do devido processo legal), preceitos universal-
mente aceitos, restarão assim são invertidos 
e pervertidos: o internauta será considerado 
culpado, e, portanto, sujeito a revista, até que 
prove o contrário. A lógica securitária que 
prevalece aqui não difere muito daquela que se 
encontra, por exemplo, nas zonas alfandega-
rias de aeroportos internacionais. Do mesmo 
modo que, por razões de segurança, supõe-se 
que cada passageiro é um potencial terroris-
ta, supõe-se agora que cada internauta é um 
pirata virtual em potencial. O controle deixa 
de incidir sobre o corpo biológico e passa a in-
cidir sobre o “corpo virtual” ou sobre a “alma 
digital” do sujeito que navega no ciberespaço: 
presumidamente, ele é um ciber-pirata.

Embora ainda não se encontre em vigor, 

4 Conforme consta em um artigo de Julian Assange inti-
tulado ACTA Trade Agreement Negotiation Lacks Trans-
parency. Disponível em: http://www.wikileaks.org/wiki/
ACTA_trade_agreement_negotiation_lacks_transpa-
rency. Acesso em 28 de mai. 2014. Neste sentido, ver 
ainda: ASSANGE et al. (2013).
5 Conferir, a propósito, o verbete da Wikipédia dedicado 
ao ACTA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Acordo_Comercial_Anticontrafa%C3%A7%C3%A3o. 
Acesso em 28 mai. 2014.

o tratado já foi assinado pelos EUA, União Eu-
ropeia, Japão, Suíça, Canadá, Coreia do Sul, 
Austrália, Nova Zelândia, Singapura, México 
e Marrocos. A diplomacia brasileira negocia 
nossa adesão. Em todo caso, é certo que uma 
ratificação deste tratado pelo Brasil significaria 
um passo a mais no sentido da censura e da 
vigilância do uso da internet entre nós. 

3 ANTINOMIAS JURÍDICAS E PARADO-
xOS VIRTUAIS NO DIREITO BRASILEIRO

Recentemente, o Brasil participou de um 
episódio de espionagem digital cometida pela 
Agência Nacional de Segurança norte-ameri-
cana envolvendo a presidente Dilma Rousseff, 
conforme constatado em documentos secretos 
vazados pelo ex-agente Edward Snowden no 
ano de 2013. Consequência imediata disso foi 
a retomada, a pedido da presidência da repú-
blica, da discussão em torno do marco civil da 
internet6, que permanecia parada no congres-
so há mais de três anos. 

Originalmente elaborado em 2009, o 
projeto do marco civil foi concebido como 
uma “constituição da internet”, a que competi-
ria a tutela dos interesses dos usuários domés-
ticos e das pessoas jurídicas em atividade no 
setor. Depois de ter tramitado em regime de 
urgência, o texto foi finalmente aprovado e en-
trou em vigor a lei nº 12.965/2014, que define 
os princípios, garantias e obrigações relativos 
ao uso da internet no Brasil.

O direito à privacidade é assegurado no 
marco civil da internet pela condenação da 
violação, por parte de provedores de acesso, da 
intimidade e da vida privada de seus usuários. 
Isto significa que estão proibidos o monitora-
mento, o armazenamento e a transferência de 
dados enviados ou recebidos pelos usuários, 
salvo se tais procedimentos atenderem a or-
dem judicial específica, de validade restrita ao 
prazo máximo de um ano. 

A liberdade de expressão também é pro-

6 A esse respeito, ver o verbete da Wikipédia dedicado 
ao marco civil da internet no Brasil. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Civil_da_Internet. 
Acesso em 28 mai. 2014.
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tegida pelo marco civil, que reconhece aos 
usuários o direito de se exprimir livremente, 
sendo todavia considerados autores e respon-
sáveis por todo o conteúdo que publiquem. Os 
provedores não são responsáveis pelas posta-
gens de seus usuários, no entanto, são obriga-
dos a retirar informações da rede, caso haja 
ordem judicial expressa neste sentido. O des-
cumprimento de tal mandado é, obviamente, 
sancionado pela lei. 

O marco civil da internet também con-
sagra o princípio da neutralidade da rede, que 
implica a obrigação de os provedores de aces-
so tratarem todo dado em tráfego na internet 
forma igualitária, garantindo que navegue à 
mesma velocidade que qualquer outro dado. 
A lei resguarda, assim, o direito dos usuários 
de efetivamente conectarem-se à velocidade 
que contrataram, inclusive quando estiverem 
acessando conteúdo mais pesado, como víde-
os e softwares online ou fazendo downloads e 
uploads. A exceção ao princípio da neutralida-
de é a permissão para que os provedores deem 
preferência ao tráfego de certos dados, desde 
que isso seja estritamente necessário à otimi-
zação da fruição dos serviços e aplicativos ou, 
ainda, em situações de emergência. Desta ma-
neira, somente em situações extraordinárias é 
permitido aos provedores alterar a velocidade 
do tráfego de dados, devendo as empresas in-
formarem a seus usuários, com clareza técni-
ca, sem descrições genéricas ou resumidas, os 
motivos da priorização do tráfego de algum 
tipo de dado e por quanto tempo.

Ainda a respeito da neutralidade da 
rede, polêmica considerável se produziu em 
torno do § 1º do art. 9º da lei nº 12.965/2014, 
que delega a regulamentação da matéria relati-
va à discriminação – interrupção de atividade, 
serviço, transmissão ou conexão – e à degra-
dação – diminuição da velocidade de conexão 
– do tráfego ao Comitê Gestor da Internet no 
Brasil. Deste modo, ficou a critério exclusivo 
do poder executivo a regulamentação, em to-
das as suas formas, do princípio da neutralida-
de da rede. Ora, por si só, isto fere o princípio 
do equilíbrio dos poderes da república e é, por 
conseguinte, questionável tanto do ponto de 

vista teórico quanto judicial.
Em suma, influenciado pelo novo con-

texto estratégico geopolítico trazido à tona 
contingentemente pelo caso Snowden, o mar-
co civil da internet brasileiro parece destoar, de 
modo geral, da tendência global do processo 
de normalização do ciberespaço. Com efeito, a 
lei brasileira chegou a ser considerada por al-
guns, talvez demasiadamente entusiasmados, 
como uma “lei anti-ACTA7”. 

Por outro lado, existem no ordenamen-
to jurídico brasileiro, pelo menos, duas leis em 
clara discordância com o espírito marco civil 
da internet. Trata-se da lei nº 12.737/2012 – 
chamada de “Lei Carolina Dieckmann”, em 
referência à atriz que foi vítima de chantagem 
por parte de criminoso que havia se apropria-
do na surdina de fotos íntimas dela8 – e da lei 
nº 12.735/2012 – conhecida como “Lei Aze-
redo”, por haver sido proposta pelo deputado 
federal Eduardo Azeredo (do PSDB de Minas 
Gerais9). Ambas tipificam delitos informáti-
cos. Tais leis foram apelidadas, quando ainda 
eram apenas propostas, como o “SOPA brasi-
leiro”.

Como as antinomias resultantes do 
conforto entre esses dispositivos legais serão 
solucionadas pelo judiciário? A aplicação do 
critério cronológico fundamenta a primazia 
do marco civil, no entanto, este critério é su-
ficiente? Os interesses respaldos pelas normas 
incompatíveis com o marco civil também não 
são legitimamente protegidos pelo direito? Se-
ria possível chegar a uma interpretação siste-
mática e ponderada deste conflito normativo? 

7 É o que pensam, por exemplo, os editores site Techdirt. 
Para uma ideia de sua posição, ver o interessante arti-
go  Brazil Drafts An ‘Anti-ACTA’: a Civil Rights-Based 
Framework for the Internet, disponível em: http://www.
techdirt.com/articles/20111004/04402516196/brazil-
-drafts-anti-acta-civil-rights-based-framework-inter-
net.shtml. Acesso em 14 mai. 2014.
8 Para mais informações, ver o verbete da Wikipédia 
acerca da Lei Carolina Dieckmann. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Carolina_Dieckmann. 
Acesso em 28 mai. 2014.
9 Conferir, a propósito, o verbete da Wikipédia sobre 
a Lei Azeredo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Lei_Azeredo#Projeto_de_lei_de_crimes_cibern.
C3.A9ticos. Acesso em 28 mai. 2014.
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Mais importante: seria justo fazer valer, neste 
caso, um juízo de sopesamento dando guari-
da a todos os interesses em jogo? Certos in-
teresses não têm de ser peremptoriamente 
excluídos – por uma questão de justiça? Nos 
próximos anos, veremos como o judiciário en-
caminhará a matéria in specie, mas podemos 
antecipar que a tarefa não será fácil. Ou, pelo 
menos, não deveria ser.

Além disso, o controle judiciário des-
te conflito de interesses depende de impulso 
inicial processual. Enquanto isso uma série de 
medidas governamentais podem ser e estão 
sendo tomadas com base em qualquer das leis 
mencionadas, enquanto vigentes. Assim, por 
exemplo, com base na lei Azeredo prevê-se a 
criação de órgãos policiais especializados no 
combate a crimes cibernéticos, portanto, uma 
“ciber-polícia”, a “polícia” da rede. Entre as 
atribuições desta ciber-política está o cumpri-
mento de mandatos judiciais determinando a 
exclusão de certo de conteúdo, a exemplo da-
quele considerado de cunho racista. 

Ora, a exclusão de conteúdo abusivo e 
preconceituoso em difusão na internet é ra-
zoável e mesmo desejável. Todavia, isto não 
demanda, nem por seu volume nem por sua 
gravidade, a criação de nova lei, nem tampou-
co de uma divisão especializada da polícia. O 
perigo que mora aí é de que este seja o início 
de um policiamento que já não se restrinja a 
conteúdo judicialmente considerado abusivo, 
isto é, o perigo de que este seja o nascimento 
de uma polícia autorizada a considerar abusi-
vo muito mais do que, por exemplo, publica-
ções de cunho racista.  

Ainda a esse respeito, vale lembrar que, 
em sua proposta inicial, a lei Azeredo incluía 
a obrigação “ciber-panóptica” de os provedo-
res de acesso fiscalizarem e armazenarem os 
registros de seus usuários, bem como a crimi-
nalização do compartilhamento de arquivos, 
considerado exclusivamente como pirataria. 
Estes dois últimos itens foram excluídos do 
texto definitivo da lei por serem considerados 
violadores do direito dos internautas à privaci-
dade e à liberdade de ir e vir no ciberespaço9.

4 CATRACAS ENFERRUJADAS DO CAPI-
TALISMO

A rede tornou-se imprescindível em 
diversos aspectos da vida contemporânea. A 
cada dia, novos agenciamentos se estabelecem 
em todos os espaços sociais através do uso da 
Internet, que revolucionou não só a produção 
das informações e dos conhecimentos (www), 
mas também o mercado (.com). As transfor-
mações introduzidas pelas tecnologias infor-
macionais no cotidiano das pessoas em geral 
são, agora, indeléveis.

Como consequência da incorporação da 
rede à vida cotidiana – o que podemos chamar 
de digitalização da vida ordinária –, nasceu 
um processo ambivalente de normalização das 
condutas das pessoas físicas e jurídicas na web, 
os “ciber-sujeitos”. Esta normalização estabele-
ceu limites e interdições sob vários aspectos, 
mas também vem promovendo e estimulando 
a inovação e a produção sob outros tantos. Por 
certo, o novo direito da informática, o “ciber-
direito”, foi e ainda será motivo de muitas dis-
putas acirradas: que papel o direito terá no que 
diz respeito ao governo da internet?

Atrelada à lógica da produtividade e do 
lucro, a grande indústria detentora de paten-
tes, licenças, marcas e direitos autorais, iden-
tifica na crise dos mecanismos de retenção da 
produção e da circulação de conhecimentos e 
informações – que é uma crise da propriedade 
imaterial – sua maior ameaça. A garantia da 
segurança através de ampla proteção jurídica à 
propriedade industrial e intelectual passa, por-
tanto, a ser uma de suas principais estratégias 
de sobrevivência e de expansão.

Com a virada do capitalismo industrial 
para o capitalismo cognitivo, o direito de pro-
priedade imaterial, que inclui interesses mo-
nopolistas sobre invenções, procedimentos e 
protocolos, passa a cumprir o papel outrora 
exercido pela propriedade privada dos meios 
materiais de produção, como máquinas e fer-
ramentas. Para ajustarem se fixarem ao aparato 
produtivo, os sujeitos, uma vez digitalizados, 
precisam ser normalizados, em cada vez mais 
caso, pela via da sanção judicial. Daí a crimi-
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nalização do ciberespaço que decorre da di-
gitalização da vida ordinária. A segurança da 
propriedade imaterial, fim precípuo do estado 
neoliberal na era da produção informacional, 
implica a construção de um imenso disposi-
tivo de saber-poder, ao mesmo tempo rígido 
(em termos de hardware) e flexível (em termos 
de software), abstrato e concreto, de vigilância 
digital. Em outros termos, a ciber-produção, 
isto é, a produção de conhecimentos por meio 
das tecnologias da informação, tem como cor-
relato, no contexto do capitalismo cognitivo, 
um dispositivo de segurança ciber-panóptico 
que vigia (ou pretende vigiar) a totalidade do 
ciberespaço10.

Todavia, o desenvolvimento das tecno-
logias da informação revolucionou o capitalis-
mo de tal modo, elevou sua produtividade a 
tal ponto, que novas formas de produção, cir-
culação e consumo, de caráter “para-mercado-
lógico”, acabaram sendo gestadas. A produção 
biopolítica no seio do próprio capitalismo cog-
nitivo acabou por exceder a lógica da axioma-
tização geral e produziu formas de vida livres 
da lógica capitalista (para além da “medida do 
possível”), formas de vida exorbitantes porque 
se situam fora da órbita do capital. Com isso, 
formas novas de agenciamento com os outros 
e consigo, novas enunciações coletivas e de si, 
também começam a se produzir. A questão é 
saber o quanto esses novos agenciamentos se 
sustentam e do que eles são, de fato, capazes. 
Parafraseando Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(1996), é importante ter em mente que o ci-
berespaço é um plano abstrato territorializado 
e desterritorializado por processos de poder 
– o “ciber-poder” globalizado, de que a guerra 
contra a pirataria é apenas um exemplo – e de 
resistência – como a “ciber-resistência” alter-
globalizada exercida pelo ciber-ativismo dos 
hackers mostra. Esta última forma de resistên-
cia, sem dúvida, contém potência para expor 
as contradições do capitalismo cognitivo. Ve-
jamos o que ela conseguirá.

De modo geral, mais do que promovida, 
a produção desses modos de vida exorbitantes 

10 Convém ressaltar a inspiração foucaultiana das ideias 
contidas nesta passagem (FOUCAULT, 1997; 2008).

está sendo bloqueada. A faceta jurídica des-
te bloqueio é uma legislação que, a despeito 
de sua positividade, é, no mínimo, parado-
xal, uma vez que é antinômica em relação ao 
próprio direito, de acordo com a tradição do 
estado democrático de direito. Mais do que 
o interesse minoritário e molecular de escri-
tores, artistas, pesquisadores e seus públicos, 
esta legislação protege o interesse majoritário 
e molar da grande indústria do capital cogniti-
vo, ou seja, grandes corporações, editoras, gra-
vadoras, produtoras e, inclusive, de algumas 
universidades. 

Não queremos questionar aqui mérito 
de nenhum desses interesses. Antes, gostaría-
mos de insistir no fato de que a proteção da 
propriedade imaterial tem implicado o cerce-
amento da liberdade de expressão, a invasão 
da privacidade dos indivíduos e, ainda mais 
grave, o bloqueio do acesso à riqueza cognitiva 
comum com vistas à contenção da produção 
cognitiva através da rede. Quanto mais infor-
mações (imagens, textos, áudios, vídeos, códi-
gos, linguagens) circulam gratuitamente, mais 
informações são produzidas. A alta produtivi-
dade é prova da eficiência do modo de produ-
ção, todavia, em nível muito elevado deixa de 
ser lucrativa. Se há informações demais, elas 
tendem a circular de graça. E é claro que isto 
não interessa àqueles que visam acumular ri-
queza, ao invés de distribuí-la.

Em síntese, vemos que, em condições de 
superprodução, como na era da reprodutibili-
dade informacional, para que o excedente con-
tinue a ser acumulado de modo privado, é im-
perativo que sua produção seja contida. Este 
estancamento não é, portanto, um efeito con-
tingente da revolução cibernética. Trata-se de 
uma estratégia deliberada de manutenção de 
poder e, por conseguinte, de certos privilégios. 
O fundamento científico do aparato jurídico-
ideológico de que dispõe essa estratégia, nos 
dias atuais, são: a propriedade intelectual, os 
direitos autorais e, de modo geral, o direito da 
informática (ciber-direito). Este campo do sa-
ber científico cada vez mais precisa ser levado 
à sério pela análise crítica.
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O CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE NAS CONSTI-
TUIÇÕES DO IMPÉRIO E DA PRIMEIRA RÉPUBLICA

THE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY IN THE CONSTITUCIONS
OF THE EMPIRE AND THE FISRT REPUBLIC

RESUMO

O controle de constitucionalidade é tema que só pode ser suficiente-
mente apreendido mediante a verificação do curso da história. O serviço 
que a história confere ao cientista social é o de ser o seu laboratório de 
pesquisas, trazendo à memória as origens das instituições judiciárias que 
ora existem no Brasil. Nesse contexto, o presente artigo objetiva anali-
sar a gênese do controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico 
brasileiro. Para tanto, os delineamentos foram assentados na constituição 
imperial de 1824 e na constituição da primeira república (de 1891). Atra-
vés da análise individualizada de cada texto constitucional, é apresentada 
a forma como foi tratado o controle de constitucionalidade em diferentes 
momentos históricos do Brasil. Espera-se que o presente estudo possa, de 
alguma forma, contribuir com a doutrina no exame do desenvolvimento 
das formas de controle de constitucionalidade no direito brasileiro.

Palavras-chave: Controle de constitucionalidade. Constituição do impé-
rio. Constituição da primeira república.

ABSTRACT

The control of constitutionality is subject that can only be adequately 
studied by checking the course of history. The service that history gives the 
social scientist is to be your research laboratory, bringing the origins of judi-
cial institutions that now exist in Brazil. In this context, this paper aims to 
analyze the genesis of judicial review in brazilian law. For this purpose, the 
outline was settled in the imperial constitution of 1824 and the constitution 
of the first republic (of 1891). Through individualized analysis of each con-
stitutional text, the way the constitutional control was handled in different 
historical moments in Brazil is presented. It is hoped that this study may, in 
some way, contribute to the development of doctrine in the examination of 
the forms of judicial review in brazilian law.

Keywords: Control of constitutionality. Constitution of the empire. Consti-
tution of the first republic.
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1 INTRODUÇÃO

A criação de um trabalho científico com 
a finalidade de agradar e atender exigências 
dos mais diversos leitores é empreendimento 
que demanda uma habilidade especial. Tal ta-
refa deve ser capaz de conciliar uma pesquisa 
arrojada sobre uma plêiade eclética de autores 
consagrados nas mais diversas áreas do saber 
cientifico à uma exposição didática que reforce 
a compreensão do público a que é destinada.

Nesse sentido, escrever sobre o controle 
de constitucionalidade no Império e na Pri-
meira Republica é uma incumbência, ao mes-
mo tempo, fascinante e desafiadora. Não fosse 
o registro histórico, bem como os apontamen-
tos científicos de alguns dos mais competen-
tes e eruditos juristas, jornalistas e intelectuais 
brasileiros da época, tal desiderato achar-se-
ia frustrado e inatingível. Nesse sentido, cabe 
anotar a relevante conclusão de Rizzatto Nu-
nes que espelha, em grande latitude, a preocu-
pação que se deve ter com todo trabalho cien-
tífico: “Pode-se afirmar, sem medo de errar, 
que produções científicas desmotivadas são, 
geralmente, pobres e monótonas e que o in-
vestigador sem inspiração assemelha-se mais 
a um autônomo repetidor que a um criador”. 
(NUNES, 2001, p. 07) 

Indubitável e manifesto é o valor do pen-
samento jurídico brasileiro ainda que nos tem-
pos ora repisados, donde se ressaltam autores 
da envergadura de Tavares Bastos, Rui Barbo-
sa, Joaquim Nabuco, Silva Jardim, Clovis Be-
viláqua, Teixeira de Freitas, Tobias Barreto e 
outros ícones da  história forense, precursores 
do saber jurídico nacional. Mesmo hodierna-
mente, tais doutrinadores ainda povoam as 
páginas da literatura jurídica brasileira. Isso se 
deve ao contributo que os mesmos tiveram nas 
grandes pendências internas, como o ideário 
da república, do federalismo e da emancipa-
ção dos escravos. Além disso, tiveram grande 
importância no enfrentamento das grandes 
questões internacionais, onde o Brasil firmou-
se no cenário mundial como um país de gran-
des juristas. 

As constituições de 1824 (Imperial) e de 

1891 (a primeira da República) são as ferra-
mentas basilares de orientação segura para que 
se possa desenvolver o tema em foco. Assim, o 
estudo do controle de constitucionalidade nas 
constituições do Império e da Primeira Repú-
blica resgatam a compreensão sobre o intuito 
cartular, através de suas visões peculiares e 
acentuadamente distintas nos dois textos.

Insta esclarecer que a constituição é aqui 
entendida como a lei fundamental de um esta-
do, que estabelece a organização e a comparti-
ção de poderes do governo soberano, além da 
previsão do rol de diretos e garantias funda-
mentais do seu povo. Por ser dotada de tais es-
pecialidades, revela-se salvaguarda dos povos 
livres, das populações estribadas nos regimes 
conceituais açambarcados no estado democrá-
tico de direito. Entretanto, é o respeito à supre-
macia constitucional que impulsionou a elei-
ção do controle de constitucionalidade (nas 
constituições acima elencadas), como tema a 
ser tratado no presente artigo. Isso porque, de 
nada valeria a existência de um documento 
constitucional, se o seu conteúdo pudesse os-
cilar por falta de firmeza. Sem um controle real 
e efetivo sobre a constitucionalidade de textos 
de menor hierarquia, os preceitos constitucio-
nais restariam ameaçados. Essa, portanto, foi a 
razão da criação dos mecanismos de controle, 
que surgiram como força capaz e suficiente de 
repelir o gravame dos pretensos dispositivos 
violadores. Sem tais mecanismos, mina-se a 
imponência dos mandamentos constitucio-
nais, tornando seus preceitos frágeis na mão 
de aventureiros. 

Vale mencionar que a supremacia do tex-
to constitucional só se justifica quando diante 
de constituições que - para sofrerem modifica-
ções - necessitem de processo especial e qua-
lificado para o adimplemento de alterações, 
denominando-se tais cartas de constituições 
rígidas. Para argumentar, funciona como fer-
ramenta destinada à defesa da higidez e supe-
rioridade constitucionais.

Comporta, aqui, um corte epistemológi-
co, com o fito de esclarecer que tal suprema-
cia compreende como constitucional todas as 
normas contidas na constituição, envolvendo, 
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ainda, os chamados princípios constitucionais. 
Tal visão moderna resta amparada na doutrina 
de Gilmar Ferreira Mendes e Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho, diferentemente do que se 
concebia como materialmente constitucional 
pelo próprio texto da primeira constituição do 
Brasil, como anota Michel Temer: 

Tinha relevo, por exemplo, na Constituição Im-
perial de 1824, cujo art. 178 prescrevia: ‘É só 
constitucional o que diz respeito aos limites e 
atribuições respectivas dos poderes políticos, e 
aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. 
Tudo o que não é constitucional pode ser altera-
do sem as formalidades referidas, pelas legislatu-
ras ordinárias’. (TEMER, 2001, p. 22).

Outro tópico a merecer analise à fren-
te é o decorrente do poder legitimado para o 
exercício do controle em quaestio (já que com-
pletamente díspares), posto estarem sedimen-
tados em mãos de titulares distintos, em po-
deres diversos. Em momento oportuno serão 
tratadas acerca de tais peculiaridades, através 
de opiniões de alguns poucos comentaristas 
pátrios sobre a temática em análise.

Vale mencionar que o moderado esboço 
acha-se longe da pretensão de esgotar o estudo 
do tema, estando restrito a uma desambiciosa 
contribuição sobre a matéria. Apesar disso, o 
presente trabalho torna-se relevante e justifi-
ca-se pela temática do controle da constitucio-
nalidade nos períodos referidos ainda carecer 
de maiores atenções por parte dos cultores do 
direito constitucional. Assim, uma investiga-
ção mais aprofundada sobre a matéria mostra-
se fundamental, dada a relevância do tema.

O propósito do presente trabalho cien-
tífico é abordar tópicos relativos ao nascedou-
ro do instituto no pensamento constitucional 
brasileiro; seja na vertente embrionária do 
romper de amarras com a metrópole lusita-
na (quando caracterizava-se por uma atuação 
política), seja quando do seu vir ao mundo 
na primeira república (tornando-se judicial). 
Uma rápida reflexão também será feita no que 
pertine ao cotejo do controle de constituciona-
lidade nos dois modelos apresentados, compa-
ração que será tratada em sede de conclusões, 
por razões de natureza metodológica.

Bom seria deixar como advertência aos 
que creem nas obras acabadas e imutáveis, as 
sábias e sempre atuais palavras do Juiz Hugo 
Lafayette Black, ex-ministro da suprema corte 
americana, in litteris: “depois de mais de trinta 
anos na suprema corte, estou convencido de 
que os princípios básicos desta crença não mu-
daram. Ao dizer isto, não nego que, eu próprio, 
às vezes, tenha mudado”. (BLACK, 1970, p. 17)

2 O CONTROLE DE CONSTITUCIONA-
LIDADE NO IMPÉRIO BRASILEIRO

Nem todos os autores da atualidade 
aceitam a existência de um controle da cons-
titucionalidade no período imperial. É o caso 
do insigne professor Celso Ribeiro Bastos, que 
entende como inexistente o controle de cons-
titucionalidade na constituição de 1824 (BAS-
TOS, 2001). Gilmar Ferreira Mendes - autor 
de inúmeros trabalhos sobre o controle de 
constitucionalidade das leis - é outro que não 
aceita a existência de um controle de constitu-
cionalidade no período monárquico, chegan-
do a expressar literalmente:

O supremo tribunal, instituído em janeiro de 
1829 e formado por dezessete ministros (lei de 
18-9-1828), tinha competência limitada, que se 
restringia, fundamentalmente, ao conhecimento 
dos recursos de revista e a competência para jul-
gar os conflitos de jurisdição e as ações penais 
contra os ocupantes de determinados cargos 
públicos (art. 167). O tribunal jamais fez uso da 
competência para proferir decisões com eficácia 
erga omnes, que lhe outorgava a faculdade de 
interpretar, de forma autentica, o direito civil, 
comercial e penal [...]. A proclamação da Re-
pública em 1889 foi decisiva para a introdução 
do controle de constitucionalidade no Brasil 
(MENDES, 1999, p. 23-24, grifo nosso)

Alexandre de Moraes aponta o contro-
le político como uma das espécies de contro-
le de constitucionalidade, quando menciona 
o controle repressivo em relação ao órgão 
controlador, destacando, ainda, as modalida-
des: judiciário ou jurídico e misto. O referido 
constitucionalista identifica a ideia central do 
controle de constitucionalidade: “a idéia de 
controle de constitucionalidade esta ligada à 
supremacia da constituição sobre todo o or-
denamento jurídico e também, à de higidez 
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constitucional e proteção dos direitos funda-
mentais”.(MORAES, 2000, p. 555)

Em trabalho publicado na internet, Luís 
Carlos Martins Alves Júnior obtempera de 
modo enfático:

O regime constitucional do Império (1824 a 
1889) não conheceu do mecanismo de contro-
le jurisdicional de constitucionalidade das leis, 
visto que, naquele regime, ao poder judiciário 
competia aplicar a lei nas demandas suscitadas, 
sem sindicar-lhes a legitimidade constitucional. 
[...] Seguindo o modelo francês de separação 
dos poderes, a carta imperial reservou ao poder 
legislativo (designado como assembléia geral) 
a competência para interpretar as leis e velar 
pela guarda da própria constituição.(ALVES JÚ-
NIOR, [2014])

Já José Antônio Pimenta Bueno aborda 
a constituição imperial na sua inteireza, opor-
tunizando uma visão integral da carta monár-
quica. Merece destaque a ilação de que o con-
teúdo da lei somente poderia ser definido pelo 
órgão legiferante:

Só o poder que faz a lei é o único competente 
para declarar por via de autoridade ou por dis-
posição geral obrigatória o pensamento, o pre-
ceito dela. Só ele e exclusivamente ele é quem 
tem o direito de interpretar o seu próprio ato, 
suas próprias vistas, sua vontade e seus fins. Ne-
nhum outro poder tem o direito de interpretar 
por igual modo, já porque nenhuma lei lhe deu 
essa faculdade, já porque seria absurda a que lhe 
desse. 
Primeiramente é visível que nenhum outro po-
der é o depositário real da vontade e inteligên-
cia do legislador. Pela necessidade de aplicar a 
lei deve o executor ou juiz, e por estudo pode o 
jurisconsulto formar sua opinião a respeito da 
inteligência dela, mas querer que essa opinião 
seja infalível e obrigatória, que seja regra geral, 
seria dizer que possuía a faculdade de adivinhar 
qual a vontade e o pensamento do legislador, que 
não podia errar, que era possuidor dessa mesma 
inteligência e vontade; e isso seria certamente ir-
risório. 
Depois disso é também óbvio que o poder a 
quem fosse dada ou usurpasse uma tal faculdade 
predominaria desde logo sobre o legislador, inu-
tilizaria ou alteraria como quisesse as atribuições 
deste ou disposições da lei, e seria o verdadeiro 
legislador. Basta refletir por um pouco para re-
conhecer esta verdade, e ver que interpretar a lei 
por disposição obrigatória, ou por via de autori-
dade, é não só fazer a lei, mas é, ainda mais que 
isso, porque é predominar sobre ela. (BUENO, 
1978, p. 69).

Paulo Bonavides - antes de inferir seu 
juízo sobre o controle de constitucionalidade 

de cunho político - faz questão de enfatizar as-
pectos fundamentais, como o requisito da hi-
gidez do texto constitucional, a distinção entre 
o poder constituinte originário e o poder cons-
tituído, a supremacia da norma constitucional 
e a concepção da hierarquia das leis como con-
sequência da supralegalidade da ordem cons-
titucional. O mesmo professor emérito da fa-
culdade de direito da Universidade Federal do 
Ceará, lembra, oportunamente, que o sistema 
de controle politico foi inaugurado na Fran-
ça, através da obra Jurie Constitutionnaire, do 
Abade Sieyes. Tal sistema inspirou - além do 
modelo francês – a constituição imperial de 
1824 e a constituição soviética de 1936, dentre 
outras.

Em seu ‘Curso de Direito Constitucio-
nal’, Bonavides consigna sua opinião sobre o 
controle político exercido pelo poder mode-
rador, um poder que se sobrepõe aos demais, 
encabeçado pelo imperador, onde leciona:

Determinados sistemas constitucionais, reco-
nhecendo que o controle de constitucionalidade 
das leis tem efeitos políticos e confere ao órgão 
exercitante uma posição de preeminência no 
estado, cuidam mais adequado e aconselhável 
cometê-lo a um corpo político, normalmente 
distinto do legislativo, do executivo e do judici-
ário. Deixam, assim, de confiá-lo aos tribunais. 
(BONAVIDES, 2001, p. 270)

Consagrou-se, assim, o dogma da sobe-
rania do parlamento. Na observação de Gus-
tavo Binenbojm, a constituição de 1824 não 
contemplou qualquer sistema de controle ju-
dicial da constitucionalidade das leis. Fundou-
se, unicamente, no influxo do ideário francês 
de rígida separação entre os poderes (BINEN-
BOJM, 1999).

Em seu art. 15, n° 8° e 9°, a carta mo-
nárquica outorgava ao poder legislativo a atri-
buição de fazer leis, interpretá-las, suspendê-
las e revogá-las, bem como velar na guarda 
da constituição. Nesses termos, selava, não 
apenas, uma supremacia do legislativo sobre 
os outros poderes, fundada na ideia iluminista 
da lei dócil à expressão da vontade geral. Ha-
via, também, uma prevalência do parlamento 
sobre a própria constituição. A existência do 
poder moderador (conferido ao monarca), 
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longe do projeto de funcionar como um elo 
de integração entre os demais poderes, se ca-
racterizou como um super-poder. José Afonso 
da Silva, quando aborda o sistema brasileiro 
de controle de constitucionalidade, é enfáti-
co e categórico ao afirmar que “o sistema é o 
jurisdicional instituído com a constituição de 
1891 que, sob a influência do constituciona-
lismo norte-americano, acolhera o critério de 
controle difuso por via de exceção, que perdu-
rou nas constituições sucessivas até a vigente”. 
(SILVA, 1996, p. 53)

Pode-se concluir, neste momento, que o 
controle de constitucionalidade fora inaugu-
rado na órbita política. Era exercido - de fato 
e de direito - pelo imperador, através do po-
der moderador (um super-poder), sem que se 
tenha registrado a menor intervenção do ju-
diciário nas atribuições em comento. Gilmar 
Ferreira Mendes, arremata: “não havia lugar, 
pois, nesse sistema, para o mais incipiente mo-
delo de controle judicial de constitucionalida-
de”. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 
983)

3 O CONTROLE DE CONSTITUCIONA-
LIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA PRI-
MEIRA REPÚBLICA

Forte foi a influência do direito norte-
americano no constitucionalismo republicano 
nacional. A raiz do chamado controle difuso 
deriva do famoso julgamento ocorrido nos Es-
tados Unidos da América, no caso Marbury x 
Madison (em 1803)1. Nesse julgamento, a su-
prema corte deste país proclamou, solenemen-
te, a superioridade hierárquica da constituição 
sobre as demais leis e do consequente poder 
dos juízes e tribunais de não aplicar normas 
infraconstitucionais contrárias à lei maior. 
Além disso, uma das decisões mais importante 
da história da suprema corte norte america-
na estabeleceu o princípio da revisão judicial 

1 Para a íntegra da decisão da Suprema Corte Dos Es-
tados Unidos da América no caso Marbury x Madison: 
<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/
conlaw/marbury.HTML>. Acesso em: 22 de maio de 
2014 (em inglês).

e afirmou o poder da corte em determinar a 
constitucionalidade de atos legislativos e exe-
cutivos.

Sob pena de omissão imperdoável, me-
rece ser transcrito parte do voto do juiz Black, 
da suprema corte americana:

Ao apreciar a outra significação da expressão 
‘atividade judicial’, isto é, a de alguém que crê de-
ver interpretar a Constituição e as leis de acôrdo 
com a própria convicção do que elas devem pres-
crever, ao invés de fazê-lo conforme o que elas de 
fato estatuem, digo-lhes imediatamente que não 
pertenço a esse grupo. Os tribunais tem o po-
der de interpretar a constituição e as leis, o que 
significa explicá-las e expô-las, e não alterá-
las, emendá-las ou refazê-las. Os juízes pres-
tam o juramento de manter a constituição tal 
qual ela se contém e não como entendem que 
ela deva ser. [...] Há, a princípio, um certo tom 
persuasivo na constante repetição que lhe fazem 
de que, ao explicar uma constituição destinada a 
permanecer, ele não se deve ater as suas arcaicas 
palavras do século XVIII, mas substituí-las por 
outras, a fim de que a constituição sirva melhor 
à presente geração. E há uma certa atração no 
argumento de que os mortos não devem contro-
lar os vivos. Mas a observância da constituição 
como está escrita, não quer dizer que sejamos 
controlados pelos mortos. Significa que somos 
controlados pela constituição, um documento 
verdadeiramente vivo. (BLACK, 1970, p. 41)

Se no regime imperial não houve um 
controle jurisdicional de constitucionalidade, 
no sistema republicano é radicalmente dife-
rente. Estipulava o art. 59 da constituição da 
república dos Estados Unidos do Brasil:

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
[...]
2. Julgar, em grau de recurso, as questões resolvi-
das pelos juízes e Tribunais Federais, assim como 
as de que tratam presente artigo, § 1° e o art. 60. 
§ 1° - Das sentenças das justiças dos Estados, em 
última instância, haverá recurso para o Supremo 
Tribunal Federal; 
a) quando se questionar sobre a validade, ou a 
aplicação de tratados e leis federais, e a decisão 
do tribunal do Estado for contra ela;
b) quando se constatar a validade de leis ou de 
atos dos governos dos Estados em face da Cons-
tituição, ou das leis federais, e a decisão do tribu-
nal do Estado considerar válidos esses atos, ou 
essas leis impugnadas. (BALEEIRO, 2001, p. 92)

Assim, o controle jurisdicional de consti-
tucionalidade firma-se na própria constituição 
de 1891, definida a competência através do art. 
60, alínea a, daquela carta, que previa: “com-
pete aos juízes e tribunais federais processar 
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e julgar as causas, em que alguma das partes 
fundar a ação, ou a defesa, em disposição da 
constituição federal.” (BALEEIRO, 2001, p. 93)

Não se deve olvidar que a lei n° 221 (de 
20 de novembro de 1894), que organizava a 
justiça federal da república, veio aclarar o con-
trole difuso no país. O art. 13, §10° assim pre-
via: “os juízes e tribunais apreciarão a validade 
das leis e regulamentos e deixarão de aplicar 
aos casos ocorrentes as leis manifestamente 
inconstitucionais e os regulamentos manifes-
tamente incompatíveis com as leis ou com a 
constituição”. (BRASIL, 1890, p. 2737)

Outro importante dispositivo legal é o 
decreto n° 848 (de 11 de outubro de 1890), 
calçado no Judiciary Act norte-americano. Tal 
diploma normativo consagra o sistema de con-
trole por via de exceção, mediante a atuação da 
parte interessada, sem que haja a atuação de 
oficio da magistratura. (BRASIL, 1890) 

Paulo Bonavides reputa o advento do 
controle jurisdicional de constitucionalidade 
como a garantia da liberdade humana. Segun-
do o autor, tal instituto também mostrou-se 
importante na guarda e na proteção de alguns 
valores que, por sua relevância, são inabdi-
cáveis numa sociedade livre, que viva sob os 
auspícios de uma estado de direito. Colaciona 
o mesmo cientista político importante comen-
tário de Marshall, no caso Marbury x Madison, 
a seguir transcrito:

Assinala, ainda, Marshall, em prosseguimento a 
esse irretorquível raciocínio, que é dever do po-
der judiciário declarar o direito. De modo que 
se uma lei colide com a constituição, se ambas, 
a lei e a constituição, se aplicam a uma determi-
nada causa, o tribunal há de decidir essa causa, 
ou de conformidade com a lei, desrespeitando a 
constituição, ou de acordo com a constituição, 
ignorando a lei; em suma, à corte compete de-
terminar qual dessas regras antagônicas se aplica 
à espécie litigiosa, pois nisso consiste a essência 
mesma do dever jurídico. (BONAVIDES, 2001, 
p. 295)

A mudança ocorrida no controle de 
constitucionalidade surpreendeu os magistra-
dos e tribunais brasileiros que encontravam-
se despreparados para o novel sistema. Por 
isso, o poder judiciário pátrio demorou para 
assimilar o relevante papel que deveria passar 

a desempenhar nos primeiros dias da repú-
blica, pois traziam do império, infelizmente, 
uma herança deficitária à compreensão das 
novas instituições. Entretanto, não há dúvida, 
do poder que fora conferido, efetivamente, aos 
órgãos jurisdicionais para o exercício do con-
trole de constitucionalidade. Consolidou-se, 
assim, o sistema do controle difuso de cons-
titucionalidade, nos moldes praticados nos 
Estados Unidos, apesar do despreparo dos jul-
gadores brasileiros. Sobre o tema Gilmar Fer-
reira Mendes arremata:

Consolidava-se, assim, o amplo sistema de con-
trole difuso de constitucionalidade do direito 
brasileiro. Convém observar que era inequívoca 
a consciência de que o controle de constitucio-
nalidade não se havia de fazer em abstracto. ‘Os 
tribunais - dizia Rui - não intervém na elabora-
ção da lei, nem na sua aplicação geral. Não são 
órgãos consultivos nem para o legislador, nem 
para a administração [...]’. E, sintetizava, ressal-
tando que a judicial review é um poder de her-
menêutica, e não um poder de legislação. (MEN-
DES, 1990, p. 173)

Ainda sobre o tema, importante trazer a 
lição de Aliomar Baleeiro, que asseverava:

A primeira década republicana foi o período tor-
mentoso e difícil de tomada de consciência da 
missão constitucional pelo próprio supremo.
[...]
Menos do que a idade, o traumatismo político 
deve ter sido a causa das sucessivas aposentado-
rias, que renovaram rapidamente a composição 
humana do primeiro supremo tribunal federal. 
Os anciãos respeitáveis não resistiram à prova de 
fogo a que foram submetidos e para a qual não 
estavam mentalmente aptos [...] (BALEEIRO, 
1968, p. 23-24) 

Francisco Luiz da Silva Campos trata 
com reservas sobre o ingresso do controle de 
constitucionalidade no novo cenário nacional. 
O doutrinador concebe a supremacia do poder 
judiciário, como guardião único da carta, uma 
medida antidemocrática, alicerçada no medo 
de legalistas conservadores avessos às inova-
ções e à mudança, verbis:

Não me parece essencial ao poder judiciário a 
prerrogativa de declarar a inconstitucionalida-
de das leis. [...] Para que se pudesse considerar 
como essencial essa prerrogativa, seria indispen-
sável que sem ela não se pudesse conceber a exis-
tência do poder judiciário. 
Ora, tal prerrogativa não é um atributo que se 
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encontre reconhecido universalmente ao poder 
judiciário. Ao contrário é um atributo do poder 
judiciário do tipo americano, e mesmo nos Esta-
dos Unidos seria seriamente combatido com os 
melhores fundamentos.
A constituição americana é, como se sabe, obra 
de um pequeno número de grandes legistas. A 
supremacia do poder judiciário, mediante a 
prerrogativa que lhe foi atribuída de guarda su-
premo da constituição, foi um arranjo ou uma 
construção imaginada por legistas. 
Os legistas são, por natureza, conservadores, e a 
perspectiva de mudanças, inovações ou experi-
ências sempre os intimida. Os interesses criados 
constituem o centro de suas preocupações. Nos 
arranjos ou nas combinações dos mecanismos 
de governo, de processo ou de justiça, o que do-
mina o seu espirito não é o lado dinâmico, liberal 
ou progressista, mas o estático, o das garantias 
que assegurem a permanência do status quo, a 
duração do adquirido, a estabilidade das situa-
ções consolidadas, a conservação dos interesses 
criados. O mundo dos legistas não é o do futuro, 
mas o do passado [...] (CAMPOS, 1938, p. 229-
230) 

Luiz Campos infere o controle judicial 
da constitucionalidade como algo engendrado 
com o fim de tolher o progresso e o avanço dos 
povos. Uma visão que exagera os aspectos que 
procurou combater em sua análise, construin-
do uma percepção míope do problema jurí-
dico enfrentado, deixando de apreciar outras 
vertentes tão ou mais importantes que as de-
precadas. Sua arguta preocupação com o po-
der tirânico dos tribunais, desfoca o ângulo do 
conjunto, debulhando-o sobre aparências que 
julga mais sólidas que a verdade científica que 
teima em ocultar.

4 CONCLUSÕES

Diversas e significativas alterações foram 
sentidas nas duas constituições elencadas para 
estudo. Na constituição imperial prepondera 
o caráter político e concentrador com que se 
processava o controle de constitucionalidade, 
balizado na vontade arbitrária de um monar-
ca, encastelado no anacrônico poder modera-
dor. Já na carta republicana, para um elasté-
rio do conceito de supremacia constitucional, 
contempla-se uma guinada evolutiva, capaz de 
redimensionar a concepção do próprio insti-
tuto jurídico e sua efetivação no meio social. 
Nesse sentido, o estudo empreendido nos ca-
pacita a tecer algumas observações sobre o 

instituto jurídico do controle de constitucio-
nalidade, instrumento construtor do próprio 
conceito de constituição. 

A experiência vivenciada na primei-
ra constituição do Brasil oferece um controle 
politico da constitucionalidade, idealizada no 
modelo francês, inspirado nos escritos do ju-
rista Sieyes, tendo como meta e seu principal 
efeito o aniquilamento da lei inconstitucional 
logo em seu nascedouro. Noutra quadra, a 
constituição republicana de 1891 contemplava 
o sistema de controle jurisdicional de consti-
tucionalidade puramente difuso, inspirado na 
constituição norte-americana e no sistema do 
judicial review. O modelo americano, contudo, 
não foi copiado integralmente, devido as pe-
culiaridades vividas pelas duas nações e suas 
culturas jurídicas próprias. 

Tão diametralmente opostos são os con-
troles em análise, como os são os sistemas po-
líticos em que funcionaram. No império, pre-
valeceu o poder centralizador do imperador, 
ciceroneado pelo ataviado conselho de estado. 
A centralização é fonte permanente de corrup-
ção; seja manifesta na ineficácia do sistema ele-
tivo (sufrágio viciado ou inexistente); seja na 
verificação da dependência da magistratura e 
dos governos provinciais em relação ao poder 
central. Na república federativa há um equilí-
brio das forças sociais, uma descentralização 
do poder político, definindo-se a federação 
como a forma de estado cujo objetivo é manter 
reunidas as autonomias regionais. Respira-se 
liberdade, excita-se o espirito dos povos.

Ao concluir o presente esboço, nada 
mais adequado que – ouvindo os gritos eco-
ados do passado - finalizar com uma admoes-
tação aos cultores e investigadores da ciência 
jurídica, nas palavras eruditas e eloquentes do 
saudoso promotor público Brasílio Machado 
(1848-1919): 

O que é mister é não esmorecer na missão de res-
ponsabilidade que a vossa vocação social impõe. 
As nossas faculdades não devem ser relicários de 
recordações: entranhas estéreis que não são en-
tranhas de mãe. A nossa situação, abalada como 
foi o rumo do direito, nos convida a uma dedica-
ção sem limites. Aos problemas que a assaltam, 
as indecisões que a perseguem, aos erros que a 
aniquilam, a força que a arrasta, oponhamos a 
alma da mocidade, para quem o direito não se 
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fez do aço das espadas, mas do ouro da justiça, 
para quem a pátria grande, feliz e prospera, é a 
suprema aspiração de todos. (SOUZA, 1967, p. 
127)
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ATENÇÃO DOMICILIAR: MODELO ALTERNATIVO DE
CUIDADO A PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS

HOME CARE: ALTERNATIVE MODEL OF CARE
FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

1 INTRODUÇÃO

A política de saúde mental brasileira tem a desinstitu-
cionalização como um dos seus princípios basilares (LIMA; 
DUARTE NOGUEIRA, 2013). Entretanto, a simples promo-
ção da desinternação hospitalar criou uma série de outros 
problemas, como a intensificação das exigências do compro-
metimento das famílias sem que elas tivessem sido adequa-
damente instrumentalizadas, gerando dessa forma uma forte 
sensação de desamparo (CAVALHERI, 2010). A família tem 
um papel relevante enquanto parceira no cuidado de pacien-
tes com depressão, por exemplo, mas permanecem no ar al-
gumas importantes perguntas: do que precisa a família para 
se sentir parceira no processo do cuidado? Como a família 
vive o papel de cuidador? E, quais são as suas principais ne-
cessidades? (ROSADO MARQUES, 2009).

A intensificação das exigências no que diz respeito ao 
comprometimento das famílias tem modificado de manei-
ra decisiva a trajetória da sua participação no acolhimento e 
tratamento dos portadores de transtornos mentais (CAVA-
LHERI, 2010). Em decorrência das mudanças no modelo as-
sistencial, a família se reveste de especial relevância tanto no 
aspecto do cuidado propriamente dito, quanto no aspecto da 
ressocialização e, portanto, é fundamental conhecer o uni-
verso familiar e a forma como seus membros reagem e con-
vivem com o sofrimento psíquico (BORBA; SCHWARTZ; 
KANTORSKI, 2008).

À família, como mediadora por excelência entre a so-
ciedade e a pessoa com transtorno mental, cabe os cuidados 
contínuos e cotidianos, visto que a tendência atual é de que 
os serviços de saúde atuem apenas nos momentos de crise 
(DALLA VECCHIA; MARTINS, 2006). 

A proposta do Programa de Atenção Domiciliar surge 
então como uma decisão político-institucional na reformula-
ção da estratégia de organização assistencial, que por sua vez 
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busca responder adequadamente às mudanças 
na sociedade (SILVA et al., 2010). 

2 QUALIFICAÇÃO DO HSM

O Hospital de Saúde Mental Professor 
Frota Pinto (HSM) compõe a estrutura orga-
nizacional da Secretaria de Saúde do Estado, 
sendo referência para o atendimento em Psi-
quiatria no Ceará.

3 CONTExTO

Nos últimos cinco anos, quatro hospitais 
psiquiátricos de Fortaleza foram desativados. 
A consequência imediata do fechamento des-
ses hospitais foi a sobrecarga do HSM, com 
uma demanda em muito superior a sua capa-
cidade instalada.

Neste cenário, a alternativa viável para 
evitar o colapso do sistema foi o investimen-
to na busca da eficiência para a utilização dos 
recursos disponíveis, dentre eles a rotativida-
de dos leitos para internação. Paralelamente a 
isto, constatou-se que alguns pacientes se rein-
ternavam sistematicamente, possivelmente 
por falta de um suporte familiar mais efetivo, 
o que aumentava a demanda por leitos.

A implantação do Programa de Atenção 
Domiciliar do Hospital de Saúde Mental –PAD 
HSM– tornou-se assim um objetivo estratégico 
da instituição, visto que coloca o HSM em per-
feito alinhamento com a política brasileira de 
assistência a pessoas com transtornos mentais.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

Feito o estudo do contexto, foi delineado 
um projeto piloto com o propósito especial de 
qualificar o HSM para a prestação desse tipo 
de serviço, que ocorreu da seguinte maneira:

4.1 Recursos empregados

Para implantação desse projeto piloto, o 
HSM se utilizou de recursos financeiros, ma-
teriais e humanos já existentes na instituição.

4.2 Formação e treinamento da equipe

Seis profissionais foram selecionados 
para participação desse projeto piloto. Essa 
equipe, composta por uma médica psiquiatra, 
uma enfermeira, uma assistente social, uma 
terapeuta ocupacional, um psicólogo e por 
um administrador hospitalar, foi treinada pela 
Escola de Saúde Pública do Ceará, por meio 
de um curso de aperfeiçoamento que teve por 
propósito formar equipes para o Programa 
Melhor em Casa do Ministério da Saúde, ora 
em implantação.

4.3 Captação de pacientes

Por se tratar de um projeto piloto, a 
equipe decidiu iniciar os trabalhos com apenas 
uma paciente. Passados quatro meses, já com 
a equipe um pouco mais experiente, foi admi-
tida uma segunda paciente. Ambas egressas de 
internações psiquiátricas no HSM.

A proposta de inclusão dessas pacientes 
no projeto piloto foi inicialmente apresentada 
à família e à própria paciente. A partir daí, foi 
agendada a primeira visita aos seus respectivos 
domicílios. Atualmente, vinte pacientes parti-
cipam do projeto piloto.

4.4 Benefícios esperados

O benefício mais representativo espera-
do será provavelmente a redução no número 
de reinternações de pacientes assistidos pelo 
Projeto Piloto.

Espera-se também a redução no tempo 
de espera por internação, visto que a atenção 
domiciliar contribuirá para o aumento na ro-
tatividade dos leitos hospitalares por meio da 
redução no tempo médio de permanência do 
paciente internado.

5 AVALIAÇÃO PRELIMINAR

Com relação à exequibilidade, o mode-
lo adotado demonstrou ser viável e passível de 
se realizar, pois as famílias participantes acei-
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taram bem a proposta, e o hospital conseguiu 
implementar o piloto com recursos próprios. 
Com uma equipe formada, estima-se que o 
PAD HSH tenha capacidade para acompanhar 
em domicílio até 40 pacientes, o que corres-
ponde a capacidade de uma unidade de inter-
nação convencional do HSM.

Com relação à adequabilidade, perce-
beu-se um perfeito alinhamento dos propósi-
tos do projeto piloto com as políticas públicas 
em vigor para o setor de saúde mental, ou seja, 
a redução da dependência desses pacientes 
pela internação hospitalar.

No tocante à aceitabilidade, a avaliação 
inicial também foi positiva, visto que os recur-
sos mobilizados para o atendimento prestado 
são compatíveis com os benefícios auferidos.

6 CONCLUSÕES

Atendidos inicialmente os critérios da 
exequibilidade, adequabilidade e aceitabilida-
de, o projeto piloto está pronto para ser testa-
do com um número maior de pacientes.

Os resultados preliminares obtidos, em-
bora ainda insuficientes para fundamentar a 
implementação do Programa de Atenção Do-
miciliar do HSM, indicam um rumo possível, 
bem como a possibilidade concreta de contri-
buição do hospital para solução da caótica di-
nâmica de atenção aos pacientes com transtor-
nos mentais, que é causa de tanto sofrimento e 
angústia para os pacientes, familiares e profis-
sionais de saúde.

O impacto da implantação desse projeto 
sobre as famílias, entretanto, deve ser objeto de 
um estudo específico, especialmente no que se 
refere às mudanças dele decorrentes na gestão 
familiar dos cuidados de saúde.
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“ESPERANÇA E LIBERDADE”: INTERPRETAÇÕES POPULA-
RES DA ABOLIÇÃO ILUSTRADA (1773-1774)

“HOPE AND FREEDOM”. POPULAR ILLUSTRATED INTERPRETATION 
OF ABOLITION (1773-1774)

“Esperança e Liberdade” é um texto que apresenta mu-
danças significativas no sistema de trabalho na Europa. As 
informações trazidas pelo professor Luiz Geraldo Silva nos 
faz retornar ao século VXI e chegar ao século XIX perceben-
do o processo ocorrido da escravidão em Portugal e da capi-
tania da Paraíba, no Brasil. Isso a partir dos efeitos do Alvará 
de 1761 e principalmente o de 1773. Há uma análise do autor 
que faz o leitor perceber as consequências das Leis criadas 
pelo Marques de Pombal em Portugal na América Portugue-
sa, o Brasil.

As informações do texto dizem respeito ao Alvará de 
1761 e 1773. O primeiro relata a proibição do transporte dos 
“pretos e pretas” de qualquer rincão do império que fosse 
trazido da África ou da Ásia para o reino de Portugal, o se-
gundo é o texto de maior comentário no artigo e diz respeito 
a liberdade geral dos cativos de Portugal e Algarve, o alvará 
assemelha-se a Lei do Ventre Livre, ou seja todos nascidos 
após a lei instituída seriam livres. As duas leis tiveram gran-
de repercussão, devido à importância do seu conteúdo, por 
exemplo, a Lei de 1761 foi burlada várias vezes, pois muitos 
senhores de escravos de Portugal se utilizavam de brechas 
na lei para se beneficiarem. Como o texto da lei citava “pre-
tos e pretas” estes mantinham “mestiços, mulatos e mulatas” 
como cativos. O mesmo ocorreu com a lei de 1771, quando 
os escravos da América Portuguesa tentarem lhe estender os 
benefícios da lei para o Brasil. Mas isso será retomado mais 
adiante nos comentários deste texto. 

Havia na Europa os contrastes da escravidão, pois no 
século XVII já não mais se admitia a escravidão. No entanto 
na França, por exemplo, que era berço do Iluminismo, e que 
proíbe a escravidão nos fins do século XVII teve o governo 
de Napoleão, em fins do século XVIII o restabelecimento do 
tráfico e da escravidão. No caso da Inglaterra já houve uma 
certa sensibilidade por parte governo que garantiu no ano 
1769, depois do caso do “Escravo Somerset” o direito a li-
berdade a todos que ali desembarcassem vindos da África e 
Ásia.
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A França proibiu muito precocemente – fins 
do século XVII – a entrada, compra e a venda 
de cativos em seu solo, restituindo a liberdade 
imediata deste caso isso ocorresse. Contudo, se 
a determinação de impedir a compra e venda 
de escravos permaneceu efetiva daí por diante, 
a liberação imediata fora contestada a longo do 
século XVIII, desaparecendo por completo até 
1836 (Pimentel 1995:317). Antes disso, porém, 
ainda no contexto revolucionário, o tráfico e a 
escravidão foram extintos legalmente entre 1791 
e 1794, mas “após a ilusão dos primeiros mo-
mentos foram reestabelecidos a escravidão e o 
tráfico, durante o consulado de Napoleão por lei 
de 19 de Maio de 1802 de acordo com as leis e re-
gulamentos existentes antes de 1789” (Pimentel 
1995: 149). Na Inglaterra, só em 1769, através do 
caso do escravo Somerset, defendido por Gran-
ville Sharp, estendeu-se a todos os cativos que ali 
desembarcassem o direito à liberdade (Pimentel 
1995: 147 e 316). Este fato foi de extrema impor-
tância, uma vez que o veredicto então obtido, 
apoiado na própria constituição inglesa, con-
trariava decisão tomada pelo governo no século 
XVIII de entregar os escravos ali desembarcados 
aos seus respectivos senhores1.

As dificuldades em entender os alvarás 
levaram a diversas interpretações por parte 
dos interessados a utilizá-las. Iam desde ex-
plicações econômicas a razões pessoais para 
explicar a abolição em Portugal. Mas o fato é 
que, tanto o alvará 1761 como o 1773 tinham 
como tese central a “incidência das luzes”, com 
a presença de uma mentalidade ilustrada, com 
uso dos foros de civilização que não admitia a 
presença de escravos no reino, além de busca 
com muito esforço atingir certo grau de mo-
dernização na civilização portuguesa que des-
toava de seus irmãos europeus.

A visão apresentada por Boxer (1977) foi 
bastante interessante porque argumentava que 
o Marques de Pombal havia na verdade reali-
zado a abolição negra em Portugal por meros 
interesses econômicos, e havia mais interesses 
nas necessidades do império que qualquer ou-
tra coisa. Há também no texto uma interes-
sante leitura do historiador português Manuel 
Pinto dos Santos, que fez distinção ente a lei de 
1761 e 1773, o historiador entendia que a lei de 
1761  forçava o “tráfico negreiro” no eixo Áfri-

1 SILVA. Luis Geraldo. Esperanças de Liberdade. Inter-
pretações populares da Abolição ilustrada (1773-1774). 
Revista de História da Universidade de São Paulo. ISSN 
0034-8309. Departamento de História. nr. 144, 1º se-
mestre de 2001.

ca-Brasil que beneficiava Portugal fechando o 
triangulo comercial com os produtos brasilei-
ros. Então se passou a canalizar todo o tráfico 
negreiro para o Brasil, onde havia carência de 
mão de obra. 

Outros autores são citados no texto com 
diferentes razões para explicar os Alvarás de 
1761 e 1773. Para Joao de Saldanha Oliveira 
de Souza, o marquês de Rio Maior, as medidas 
tomadas pelo Marques de Pombal, foram deci-
sões de um grande estadista de longa visão, cujo 
catolicismo e empenho como homem do esta-
do libertou Portugal da mácula da escravidão. 
Acreditou que os valores católicos e religiosos 
de Pombal falaram mais alto. Assim surgiram 
várias interpretações para os alvarás de 1761 e 
1773, e o século XVIII marcado pela presen-
ça da “civilização” em oposição a um mundo 
senhorial, viu a difusão de um comportamen-
to civilizado ser disseminado por meio desses 
textos legais. O lema “civilizar o corpo social” 
era uma influencia do iluminismo que havia 
chagado a Portugal, e para eu isso acontecesse 
era necessário extirpar o escravismo da socie-
dade, diminuir seus contrastes sociais e expul-
sar para a periferia do império qualquer forma 
de violência humana, isso seria para o mundo 
não civilizado. As formas de sujeição pessoal 
deveriam estar impulsionadas para o comercio 
e para a produção colonial. Logo se vê que as 
Américas Portuguesas jamais poderiam estar 
contempladas pelos alvarás. Com o novo olhar 
de Portugal para com seus “filhos” desejava-se 
fazer com que Portugal fizesse as “pazes” com 
a sua “mãe Europa”, haja vista ter sido um país 
que ainda não adotava as ideias iluministas em 
sua forma de governar.

Em toda Europa e por consequência 
Portugal, houve uma campanha em prol da 
racionalidade, com focos na liberdade indi-
vidual, frutos de uma campanha iluminista 
que veiculava por toda Europa. Mas o século 
XVIII mesmo diante de tantos avanços por 
parte do governo Português em apagar as mar-
cas da escravidão deixada no seu povo, ainda 
presenciava a escuridão da escravidão, pois 
em contraste com Portugal, as suas Américas 
viviam ainda a dura realidade da escravidão. 
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Enquanto isso se via no Brasil uma população 
de brancos, índios, pretos, negros e mulatos a 
sofrerem pela falta de educação e cultura. 

No Brasil, a lei de 1773 acabou tendo 
grande repercussão entre a população, princi-
palmente na capitania da Paraíba, pois umas 
séries de especulações foram criadas em torno 
da lei. Muitos negros, mulatos, mestiços não 
forros entenderam a lei em seu benefício e isso 
gerou muitos conflitos e desordem na capita-
nia. O uso da lei para gerar balburdia e confu-
são no Brasil foi investigada duramente pelas 
autoridades coloniais e governo. 

O medo de Portugal em perder sua mão 
de obra escrava colonial no Brasil fez com que 
se criasse um tipo de junta de investigação 
para averiguar quem eram as pessoas envolvi-
das com o caso de distribuição de cópias da lei 
1773 informando que a mesma se estendia a 
abolir escravos não forros na colônia brasilei-
ra. 

Assim se instalou uma investigação séria 
na capitania da Paraíba, para isso elaboraram 
algumas perguntas que eram fundamentais 
para descobrir quem eram os envolvidos, den-
tre elas eram: Quem fez as interpretações da 
Lei?, Quem comunicou estas aos escravos?, 
Quem fez as cópias da Lei?, Quais as casas 
onde se faziam os comentículos e conciliá-
bulos?. Após todas a investigações realizadas 
pela comissão verificou-se a manipulação da 
Lei de 1773, os envolvidos eram negros livres, 
autodenominados mulatos e pardos, com pro-
fissão, vida financeira e sabiam ler e escrever 
e o mais curioso, muitos eram também donos 
de escravos. A investigação também percebeu 
que o uso da lei foi feita logo após 8 meses de 
sua publicação em Portugal, e já corria ampla-
mente pelos escravos no Brasil, descobriu-se 
até uma versão feita da lei de 1773 de forma 
“africanizada”.

O texto “Esperança e Liberdade” é inte-
ressante por trazer detalhes importantes refe-
rentes aos acontecimentos da investigação na 
capitania da Paraíba. Dentre essa importância 
destacam-se os depoimentos das testemunhas 
envolvidas no caso. Foram ouvidas várias pes-
soas, há destaque para o depoimento do Capi-

tão Amaro de Barros, homem de 36 anos, que 
afirmou ter feito uma visita ao guardião do 
Convento de São Francisco e ter visto em sua 
cela entrar um homem, um sapateiro que aten-
dia pelo nome de Alexandre e que este dizia 
em alto e bom tom para que todos ouvissem 
que todos os pardos do Brasil eram forros em 
virtude da lei de 1773 de Portugal. 

Mas a testemunha chave citada no artigo 
de Luiz Geraldo Silva é o sargento de 40 anos, 
Sr. Manuel de Jesus Maria. O mesmo ter visto 
uma espécie de Romaria a Praia de Tambaú, 
vendo grande ajuntamento de negros e mu-
latos e que havia entre eles um homem par-
do forro que se chamava Luis Leitão, era um 
curandeiro de 62 anos que gritava e persuadia 
a multidão dizendo que todos os escravos do 
Brasil eram forros. E até cita o nome do mula-
to pintor Felix Caetano que também em par a 
Luis Leitão exaltava a multidão. 

Os ânimos estavam agitados na capita-
nia da Paraíba e não se falava em outra coisa, 
a não ser na abolição, pois todos se questio-
navam como poderiam existir diferenças entre 
escravos de Portugal e do Brasil, se todos eram 
vassalos do mesmo rei?

Portanto, se a nação era uma só, como as Leis de 
1761 e 1773 poderiam segregar tão fortemente 
o mundo colonial incivilizado do Reino que se 
queria marcado pela civilização? Não foi a toa, 
portanto, como notou Stuart Schwartz, que a 
‘abolição da escravidão na própria metrópole 
por Pombal (em 19 de Setembro de 1761) [sic] 
provocou certa agitação entre os escravos brasi-
leiros’2

A medida mais imediata feita pelo go-
vernador de Pernambuco foi distribuir cópias 
da lei 1773 e deixar claro que os beneficiados 
eram apenas os escravos em Portugal, assim 
sustaram qualquer esperança de liberdade aos 
escravos da colônia. Levou ao tribunal do júri 
Felix Caetano, Luis Leitão e Pedro de Alcân-
tara Bulhões. Todos os envolvidos negaram 
envolvimento com a manipulação da Lei de 
1773 e muito menos de se utilizarem da voz da 
desordem para propagar a abolição na capita-

2 Ibid., p. 125.
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nia. Negaram qualquer interesse em particular 
pela Lei e qualquer possível manipulação da 
mesma.

E considerando a grande indecência, que as di-
tas Escravidões inferem aos meus Vassalos; as 
confusões, e ódios, que entre eles causam; e os 
prejuízos, que resultam ao Estado de ter tantos 
Vassalos lesos, baldados, e inúteis, quantos são 
aqueles miseráveis,que a sua infeliz condição faz 
incapazes para os Ofícios públicos; para o Co-
mércio; para a Agricultura; e para os tratos, e 
contratos de todas as espécies: Sou servido ob-
viar a todos os sobreditos absurdos. Ordenando, 
como por este ordeno: Quanto ao pretérito, que 
todos aqueles Escravos, ou Escravas ou sejam 
nascidos dos sobreditos concubinatos, ou ainda 
de legítimos Matrimônios, cujas  Mães, e Avós 
são, ou houverem sido Escravas, fiquem no Ca-
tiveiro, em que se acham, durante a sua vida so-
mente; Que porém aqueles, cuja escravidão vier 
das Bisavós, fiquem livres, e desembargados, 
posto que as Mães, e Avós hajam sido Escravas: 
E que todos os sobreditos por efeito desta Minha 
Paternal, e Pia  Providência fiquem libertados, 
fiquem hábeis para todos os Ofícios, honras, e  
dignidades, sem a Nota distintiva de Libertos, 
que a superstição dos Romanos estabeleceu nos 
seus costumes, e que a União Cristã, e a Socieda-
de Civil faz hoje intolerável no Meu Reino, como 
o tem sido em todos os outros da Europa. (Tre-
cho do Alvará de Dezesseis de Janeiro de 1773).

Diante de todo o ocorrido e após todos 
os envolvidos terem sido ouvidos as autori-
dades coloniais e o governo de Pernambuco 
entenderam que a materialidade os crimes a 
qual os réus foram acusados não havia resul-
tado em crime correspondente, e acreditavam 
na tenuidade das culpas dos réus. Sendo assim, 
entende-se que o governo português resolveu 
atenuar a sentença, pois não queria que o caso 
prosseguisse e gera-se especulações em um 
momento tão delicado a qual se falava tanto 
em liberdade e direito as minorias, não se que-
ria neste momento dá fôlego a uma discussão 
que poderia dar frutos posteriores  a campa-
nha da abolição nas colônias. Mesmo assim os 
deixou a disposição da justiça do Recife para 
que lá fossem dadas a medidas cabíveis.

A decisão do governo de Pernambuco, conforme 
carta de Manuel da Cunha Menezes a Martinho 
de Mello e Castro, de 27 de Janeiro de 1774, foi a 
de que “o delito desses Homens consistiu em uma 
materialidade da qual não resulta crime corres-
pondente à  expectação das primeiras notícias”. 
Por outras palavras, as autoridades coloniais e do 
lém mar podiam dormir em paz, pois não havia 

revolta de negros a vista. O governador,assim, 
tomou “o expediente de os mandar por em livra-
mento na Junta da Justiça” no Recife, para lá se-
rem julgados, mas acreditava “na tenuidade das 
culpas” dos réus3. 

O artigo nos traz uma interessante ob-
servação a respeito da crise da abolição nas co-
lônias portuguesas em virtude da lei instaura-
da da abolição em Portugal. O que se percebe 
a partir deste texto é que no Brasil apesar do 
“atraso intelectual” sofrido pela falta de movi-
mentos iluministas consolidados na colônia, 
existiam grupos, com pessoas envolvidas com 
a causa abolicionistas e tinham possivelmente 
contato com as ideias abolicionistas veiculadas 
na Europa e que sabiam da importância de se 
ter uma sociedade livre e sem a presença da 
brutalidade da escravidão. O texto de Luiz Ge-
raldo Silva é importante por mostrar ao leitor 
uma evolução a respeito da discussão da escra-
vatura desde o século XVI, com a escravização 
europeia, passando pelo século XVII, depois o 
século XVIII com o fim da escravização dos 
negros e mestiços em Portugal, e por fim traz 
o século XIX com a inaceitável escravização de 
qualquer um na Europa e em Portugal. Há no 
artigo explicações detalhadas para se entender 
como Portugal, a espelho da Europa, foi “obri-
gado” a entender que as noções de pacto social 
e liberdade individual, estavam muito difundi-
das por toda a Europa e por todas as camadas 
sociais, e não mais era apenas uma discussão 
de uma elite letrada, mas sim de todos os in-
teressados.

Luís Leitão, Pedro de Alcântara Bulhões, Félix 
Caetano e muitos outros negros livres como eles 
presentes a uma rede de sociabilidade que arti-
culava esses intermediários culturais do univer-
so colonial eram, na verdade, suspeitos por pen-
sar, por sentir, por perceberem o que se passava 
no mundo. Eles discutiam a cisão do império 
português nos seus termos, antevendo os inte-
resses presentes aos homens de Estado do Reino 
de tornar a América portuguesa uma dependên-
cia colonial ainda mais profunda do que ela ha-
via sido desde o início da empresa ultramarina. 
Aprofundava-se, então, o sistema colonial via 
políticas inspiradas pelo reformismo ilustrado, 
ao mesmo tempo que esse sistema, paradoxal-
mente, manifestava os primeiros sinais de sua 
crise. A oposição entre os mundos civilizado e 

3 Ibid., p. 144
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incivilizado foi, assim, não apenas percebida 
pelos doutores formados em Coimbra, pelos ho-
mens ilustres e informados pelas Luzes ou pelas 
lojas maçônicas, ao longo da passagem dos sé-
culos XVIII ao XIX – como têm sublinhado, até 
então, a historiografia –; homens comuns e de 
baixa extração, alguns recém-saídos do cativei-
ro, também se deram conta, e em profundidade, 
dos acontecimentos em curso, e discutiram entre 
si, e nos seus termos, os impasses de um mundo 
cada vez mais cindido e em transformação4.

Sendo assim, o texto promove uma re-
flexão a respeito dos contrastes da escravidão 
em Portugal e no Brasil, e perceber que o ver-
dadeiro sentido para determinadas decisões 
tomadas por parte da elite governamental de 
um país (pois é de se pensar, qual realmente 
foi a razão que levou Portugal, e o Marques 
de Pombal a criar a lei de 1773) podem ser 
motivações muito mais motivo econômicas 
que éticas. Diante de tantas abordagens feitas 
como as de Boxer, Elias e Rio Maior parece se 
tornarem claras as conclusões a respeito dessa 
situação criada pela lei de 1773 que mais ali-
mentou as diferenças entre negros e brancos 
que apresentou quaisquer uma solução para o 
caso da escravidão.
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