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Editorial  

 

 A Revista Sociologia Jurídica recepciona nesta edição os Anais do 2º 

Workshop Extremo Sul de Pesquisa Empírica em Direito, evento ocorrido nos dias 

25 e 26 de maio, na Universidade Católica de Pelotas (RS). 

 Inspirado na noção de uma comunidade intelectual livre1, as atividades 

reuniram pesquisadores (docentes e discentes) de 10 Grupos, representando 4 

diferentes Instituições de Ensino Superior localizadas no chamado extremo sul do 

Rio Grande do Sul. 

 Com a participação de representante da REED – Rede de Estudos Empíricos 

em Direito (entidade de nível nacional) – o evento consolidou as propostas 

estabelecidas em sua primeira edição, realizada em abril de 2016: 

 

• Fomentar a utilização da pesquisa empírica como estratégia no plano da 

cognição e produção científica acerca do fenômeno jurídico, em suas diversas 

expressões, bem como no âmbito da formação em Direito; 

 

• favorecer a criação, manutenção e ampliação de espaços para estudo e reflexão 

sobre os desafios científicos no campo jurídico e no ensino do Direito; 
 

• favorecer a interlocução científico-acadêmica e a criação de redes de pesquisa; 

 

• favorecer, no âmbito universitário e acadêmico, a formação teórico-prática, 

epistemológica e metodológicas de profissionais (pesquisadores, docentes e 

operadores jurídicos) competentes e capazes de enfrentar a complexidade da 

sociedade e do campo no qual estão inseridos; 

 

• favorecer a formação acadêmica com consciência crítica da realidade social que 

o cerca. 
 

 Nesta segunda edição foram apresentados 48 trabalhos a partir de 7 Grupos 

Temáticos. A diversidade de objetos de pesquisa, metodologias/métodos e 

referenciais teóricos reflete o potencial dos pesquisadores, instituições e grupos de 

pesquisa envolvidos diante do compromisso de uma produção científica criteriosa, 

crítica e contributiva em relação aos cenários locais, nacionais e latino-americanos. 

 Em 5 Oficinas foram os desafios metodológicos da pesquisa a ênfase. Trata-

se de dimensão relevante na perspectiva do evento, uma vez que se sabe que não 

                                                           
1 MILLS, Charles Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2009, p. 25. 
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obstante a qualidade da produção do Campo Jurídico no Brasil (seja como 

doutrina, seja como aportes de perspectiva científica), a realidade nacional ainda 

registra fragilidades epistemológicas e metodológicas em termos de sua conexão 

com as perspectivas científico-empíricas de produção e tensionamento do 

conhecimento. 

 Buscou-se, portanto, contemplar aspectos promotores de uma Comunidade 

Intelectual Livre, como proposta por C. Wright Mills2, favorecendo um intercâmbio 

dos “estados dos problemas” de cada um dos participantes, bem como 

incentivando interlúdios sobre problemas, métodos e teorias. 

 A oportunidade da socialização dos Anais do evento neste periódico amplia 

a possibilidade dessa Comunidade se expandir para além dos limites geográficos 

do extremo sul do Rio Grande do Sul. Além dos Resumos de cada trabalho 

apresentado, o(a) leitor(a) encontrará artigos completos referentes às 

investigações que obtiveram destaque em 6 dos GTs. 

 Com tal iniciativa nossa perspectiva é mais do que cumprir um quase 

“exercício protocolar” – a publicação de Anais –, e sim favorecer que a divulgação 

científica se transforme em diálogo científico, fomentando redes e colaborações 

não só locais e regionais, mas, sobretudo, nacionais e, quiçá, internacionais.  
 

 

    Luiz Antônio Bogo Chies  

Editor adjunto da Revista Sociologia Jurídica 

 
 

                                                           
2 MILLS, Charles Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2009. 
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Ensaio narrativo-reflexivo sobre as pedagogias do amor: breves comentários 
sobre amor e educação em direitos humanos em Maturana, Freire e Warat 
 
Narrative and reflective paper on the pedagogies of love: brief comments on love 
and education in human rights in Maturana, Freire and Warat 
 
Vanessa dos Santos Moura - Advogada (OAB/RS 106414), bacharela em Direito 
(2015) pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Licenciada (2007), 
bacharela (2007) e mestre (2011) em História pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Mestranda em Direito e Justiça Social no Programa de Pós-
graduação em Direito (PPGD/FURG) e doutoranda em Educação Ambiental no 
Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA/FURG). Membro do 
Grupo de Pesquisa Direito e Educação Ambiental (GPDEA/FURG). 
 
E-mail: vanessamoura@furg.br  
 
Resumo: O presente ensaio narrativo-reflexivo versa sobre a temática do amor. A 
tese sustentada no texto é a de que o amor é um instrumento (social) 
potencializador de mudanças na educação. O objetivo consiste em tecer 
considerações a respeito de pensadores que se propuseram a refletir sobre o 
ensino de uma forma diferenciada, calcado no amor e no afeto – nomeadamente 
Humberto Maturana, Paulo Freire e Luis Alberto Warat. As metodologias adotadas 
consistem em revisão bibliográfica e história de vida. Percorreram-se as ideias 
principais dos três educadores de forma a confirmar a tese inicial. Constatou-se 
que, seja pela via biológica, pela via revolucionária ou pela via da mediação, todos 
têm um mesmo grande objetivo: a transformação social.  
 
Palavras-chave: Amor, Educação em direitos humanos, Humberto Maturana, Luis 
Alberto Warat, Paulo Freire. 
 
Abstract: This narrative and reflective paper deals with the theme of love. The 
thesis sustained in the text is that love is a (social) instrument that promotes 
changes in education. The aim is to make considerations about thinkers who have 
proposed to reflect on teaching in a different way, based on love and affection – 
namely Humberto Maturana, Paulo Freire and Luis Alberto Warat. The 
methodologies are bibliographic review and life history. The main ideas of the 
three educators were traced to confirm the initial thesis. It has been found that, 
whether through the biological path, the revolutionary path or via mediation, they 
all have the same goal: social transformation. 
 
Keywords: Education in Human Rights, Humberto Maturana, Love, Luis Alberto 
Warat, Paulo Freire. 
 
Sumário: 1. Introdução, 2. Narrativa do si: resgate de memórias das primeiras 
amorosidades, 3. Amor e Educação em direitos humanos em Maturana, 4. Amor e 
Educação em direitos humanos em Freire, 5. Amor e Educação em direitos 
humanos em Warat, 6. Considerações finais, 7. Referências.  
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1. Introdução 

 

A crise da educação brasileira é um projeto. Como projeto, tem um processo 

histórico que lhe antecede, podendo ser analisado nas perspectivas da longa, 

média e curta duração. O modus operandi parece seguir o mesmo plano desde 

Manuel da Nóbrega: sistematizar a transmissão de conhecimentos de forma 

verticalizada. Há poucas alterações efetivas no modelo global de ensino; mas isso 

não significa que não se verifiquem esforços na tentativa de mudar esse quadro. É 

justamente acerca de alguns destes empenhos que tenciono lançar breves 

comentários.  

A reflexão que se pretende fazer neste pequeno ensaio narrativo-reflexivo 

versa sobre a temática do amor. A hipótese que sustento no texto é a de que o amor 

é um instrumento (social) potencializador de mudanças na educação e meu 

objetivo consiste em tecer algumas considerações a respeito de pensadores que se 

propuseram a refletir sobre o ensino de uma forma diferenciada, calcado no amor 

e no afeto. Nomeadamente, resgatei as proposições de Humberto Maturana, Paulo 

Freire e Luis Alberto Warat. Percorri a bibliografia mais significativa dos três 

autores para o debate sobre o amor e busquei entrelaçar com uma espécie de 

memorial descritivo, do que se depreende que as metodologias adotadas 

consistem em revisão bibliográfica e história de vida. O ensaio vai motivado pela 

seguinte pergunta: por que educar com amor? 

A justificativa da pesquisa é singela – e o amor é assim: dispensa 

ornamentos. Parto da seguinte premissa: a educação é causa e efeito da práxis 

humana.3 Se é instrumento humano, portanto culturalmente construído, haverá de 

espelhar a ontologia do homem enquanto ser social,4 portanto é também da sua 

própria natureza. Nesse sentido, aponto que a sociabilidade humana tem no amor 

um dos seus maiores fundamentos – e com essa assertiva não pretendo realizar 

uma genealogia5 do amor; os propósitos são muitíssimo mais modestos. Por ora, 

basta sinalizar que o amor é simultaneamente cultural e intrínseco – do que 

concluo que educar com amor é uma necessidade; e qualquer “educação” fora da 

amorosidade não haverá de ser, pois, educação. A pesquisa se justifica, logo, pela 

necessidade de resgatar a educação amorosa, particularmente para a seara do 

direito, em que o corpo docente é integrado quase que na totalidade por bacharéis 

sem formação voltada para o magistério.  

Não segmentei o argumento no formato científico tradicional. Em respeito 

ao leitor, meu escrito obedece à ordem do título, que foi assim disposta em razão 

da cronologia do meu contato com estes autores. A nossa história não respeita o 

                                                           
3 CALLONI, Humberto. Breve ensaio sobre o conceito de interdisciplinaridade e a noção de 
"totalidade" em Paulo Freire. Revista Educação UFSM, v. 27, nº 1, 2002, s/p. 
4 A expressão “ontologia do ser social” é empregada no sentido lukacsiano.  
5 O conceito de genealogia é usado no sentido foucaultiano. 
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movimento histórico das ideias e, por isso, escrevo a partir do meu próprio eixo 

ontológico. 
  

2. Narrativa do si: resgate de memórias das primeiras amorosidades  

 

A compreensão da natureza da atividade docente passa forçosamente pela 

análise e entendimento do si. Ao menos é o que afirma António Nóvoa, que observa 

a docência a partir das narrativas (autobiográficas) das trajetórias dos 

educadores.6 A singularidade da forma com que o professor se vincula com o seu 

trabalho bem como a sua trajetória de vida desempenharão um papel fundamental 

na sua constituição como profissional. Daí que, para dissertar sobre aquilo que 

denominei no título de “Pedagogias do Amor”, entrelaço meu escrito com o 

percurso da conformação do meu próprio si. 

Historiar meu processo educativo certamente ocuparia mais páginas do que 

este ensaio permite – e demandaria um tempo que meu leitor por certo não tem. 

Mas me autorizo resgatar algumas das amorosidades que transformaram a minha 

competência emocional – para além do meu eu-professora (i.e., meu eu-

profissional).  

Meu quociente emocional desenvolveu-se pari passu ao intelectual – ou pelo 

menos assim pretendeu minha mãe. Tenho muitas memórias de infância e posso 

apontar com algum grau de certeza que minha inclinação – ou aptidão,7 ou 

orientação8 – às “Pedagogias do Amor” tem endereço e CEP: Avenida Loureiro da 

Silva, 1735, Cidade Baixa, 90050-240, Porto Alegre/RS.  

É nesse local que se situa o Mosteiro Nossa Senhora do Carmo, onde vivem 

em total clausura as freiras da Ordem dos Carmelitas Descalços. Durante um bom 

pedaço da minha vida quis ser freira. “A Vanessa quer ser Carmelita. A coitada 

enlouqueceu!”.  

O diagnóstico de loucura não vingou. E também não me tornei freira. Nem 

sequer religiosa eu sou. Mas é inegável que as irmãs – primeiramente as 

carmelitas, com quem por motivos óbvios não mantive contato, e depois com as 

salesianas de Dom Bosco, que atuavam nas cercanias de onde eu morava – me 

sensibilizaram. Profundamente. Com regimes de conduta absolutamente distintos, 

todas possuíam uma única palavra de ordem: o amor.  

Esse amor era diferente daquilo que narravam Gabo, Borges, Neruda, 

Galeano, ou mesmo minha favoritíssima Gabriela Mistral – escritores estes que me 

fizeram companhia na adolescência. Era uma espécie de empatia, de um colocar-se 

no lugar do outro. Meu colégio, confessional, não me despertava essa capacidade 

                                                           
6 NÓVOA, António (org.). Vidas de professores. Porto/Portugal: Ed. Porto, 2000. 
7 Uso o termo aptidão no sentido de um talento ou habilidade natural para o ofício. 
8 Em contraposição, uso o termo orientação no sentido de predestinação, de chamamento. 
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de identificação, mas as minhas atividades como voluntária em trabalhos 

comunitários promovidas por esta mesma escola sim.  

Lá, naquele mundo que não era o meu, eu podia exercitar o respeito, a 

tolerância, conhecer e conviver com todo o tipo de diversidade – étnico-racial, 

religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação 

sexual, de nacionalidade, de opção política. E não é justamente o que preceitua o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos?9  

Nos idos anos 2000 a educação para os direitos humanos ainda não fazia 

parte do currículo das escolas – como ainda não faz de maneira sólida – e foi em 

outros espaços que tomei contato com debates sobre a solidariedade, a igualdade, 

a dignidade humana. Foi nesse outro âmbito, extraescolar, que os internalizei como 

valores éticos que me acompanharam – e ainda acompanham – no questionamento 

da legitimidade das práticas e valores “tradicionais”. Desenvolvidos os quocientes 

emocional e intelectual, finalmente abriam-se as portas para que eu pudesse 

alargar minha inteligência interpessoal.  

É que, a bem da verdade, amar a minha família, meus amigos, meus colegas 

era fácil; éramos diferentes, mas éramos iguais. E isso não é uma aporia. Só que o 

amor pelo outro é posto à prova quando se precisa compreender um outro 

radicalmente diferente da gente. Seja na cor da pele, na religião, na cultura, na 

idade, no espaço urbano (ou rural) que ocupa ou é impelido a ocupar, nas 

deficiências, no gênero etc. É quando se percebe que se é, ao mesmo tempo, tão 

diferente e tão igual. E, paulatinamente, passava a perceber que aquele mundo 

também era meu – e eu era igualmente responsável por ele. 

Ora, o alcance de um horizonte (de expectativas, de futuro, de direitos, de 

violência etc.) que não é o seu exige um esforço para o qual não estamos 

preparados; e nem a família, nem o Estado, nem a sociedade, muito menos a escola 

se ocupa de nos preparar. Quando se tem 12, 13 anos e se vive num mundo binário, 

dividido entre escola e clube, é mesmo injusto exigir de uma adolescente que 

consiga alargar tal horizonte por conta própria. E é por isso que minha fala valoriza 

a educação não-formal. Mas não deveria ser só assim; a diversidade deveria estar 

desde sempre no interior da escola – de toda e qualquer escola, tanto particulares 

(como era o meu caso) como públicas.  O estímulo ao convívio e ao respeito ao 

outro poderia encontrar esteio numa educação para os direitos humanos. Só que a 

difusão de uma cultura nestes moldes, no Brasil, esbarra em aspectos estruturais.  

Daí emerge a necessidade de se trazer para a academia, um dos tantos loci 

de produção de saber, educadores que proponham uma revolução epistemológica 

na forma de se ensinar e se aprender – desde a educação infantil até o ensino 

superior. Dentre diversos autores que refletiram sobre a necessidade de mudanças 

agudas na área do ensino, escolhi trazer três grandes educadores para uma espécie 

de roda de conversa, pois a leitura de cada um deles marcou a minha constituição 

                                                           
9 BRASIL. Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, Decreto nº 7037, 2006, p. 25. 
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pessoal e profissional – Maturana, lido enquanto fazia o bacharelado em História; 

Freire, lido ao longo da licenciatura em História; Warat, lido no bacharelado em 

Direito. 
3. Amor e Educação em direitos humanos em Maturana 

 

Cognição, Ciência e Vida Cotidiana10 veio parar nas minhas mãos meio que 

por acaso. Estava na lista de bibliografia recomendada de uma das primeiras 

disciplinas que cursei no bacharelado em História – portanto era leitura não-

obrigatória, o que é um “convite” aos acadêmicos de primeiro ano a não ler (um 

“anti-convite”, como preferir). Tive acesso ao livro e li muito mais do que o 

sugerido. Eu devorei o pobre Humberto Maturana (para a sorte dele, não 

literalmente). 

Explico. Entrei na universidade muito nova e as primeiras leituras não 

fizeram muito sentido pra mim. Nem as segundas. Não sabia o que era Paradigma 

Científico Moderno. Nem pensamento cartesiano. Achava que era de alguém 

chamado Carter, vai saber. Edward Carr, Edward Thompson, Eric Hobsbawm – só 

para ficar na bibliografia do primeiro semestre (e na letra E) – eram ilustres 

desconhecidos. Mas a única vantagem de ser um aluno invisível – afinal, eu entrava 

muda e saia calada da aula – é que alguns dos professores sentem a nossa angústia 

e tentam, de alguma forma, nos ajudar a superar isso. Talvez se identifiquem na 

nossa timidez. E tive a sorte de contar com uma professora, uma dessas pessoas 

elegantes que jamais constrangeria um aluno “socrático” (que só sabe que nada 

sabe), que percebia que eu sequer conseguiria formular uma pergunta sobre o que 

eu não estava entendendo. Era evidente que eu não entendia nada.  

Fiz leituras da Coleção Primeiros Passos por indicação dela – e morria de 

vergonha, pois meus colegas já desfilavam com Giddens, Gramsci, Gadamer (só 

para ficar na letra G), ainda inalcançáveis para mim. Passada a Metafísica da 

Ciência, o conteúdo ministrado nas aulas da professora era, àquela altura, 

Epistemologia da Ciência. Um novo baile, desta vez epistemológico, se aproximava. 

Até que Maturana entrou em cena. “Se o discurso da História, hoje, ainda não faz 

sentido pra Vanessa, quem sabe alguém de outra área?”, creio que assim pensou a 

professora.  

Foi desta maneira, por meio de um discurso biológico do amor, situado na 

bibliografia auxiliar, que entendi o que era Epistemologia. E que compreendi a 

importância do amor na constituição dos sujeitos-educandos – tanto nas palavras 

de Maturana como na prática, pois a sensibilidade e o empenho amoroso da minha 

professora para que eu mesma criasse as condições de superar as adversidades era 

exatamente o que o autor dizia. Cito-o: 
 

                                                           
10 MATURANA, Humberto. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
2000. 
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Nós, seres vivos, somos sistemas determinados em nossa 
estrutura. Isso quer dizer que somos sistemas tais que, quando 
algo externo incide sobre nós, o que acontece conosco depende 
de nós, de nossa estrutura nesse momento, e não de algo 
externo.11  

 

Fugindo dos determinismos biológicos, Maturana passou a tratar a genética 

como uma possibilidade, o que quer dizer que, apesar de sermos condicionados, não 

estamos determinados no nosso desenvolvimento. Ora, isso é revolucionário! E é 

por isso que o pensamento dele traz consequências importantíssimas para se 

pensar os papéis da educação e da cultura na estrutura do ser humano. Se os 

sujeitos são históricos, mutáveis, interativos, podemos educar as pessoas e 

propiciar interações com contextos de modo a criar condições para que os 

educandos vivam na diversidade, bem como respeitem a si e aos outros. Essa é, 

para mim, a “Pedagogia do Amor” de Maturana. 

De Cognição, Ciência e Vida Cotidiana resgato a inseparabilidade do homem 

do “ambiente”;12 para Maturana não existe uma realidade independente do 

observador. É justamente a unidade autopoiética que caracteriza o modo de 

organização humana (em que o ser e o fazer são indissociáveis). Essa é a base do 

pensamento sistêmico – surgido nos anos 1950 com Ludwig Von Bertalanffy – que 

buscava afastar o conhecimento científico de uma necessária fragmentação e 

redução. 

Nas palavras de Elisabeth Rossetto, Maturana, “buscando outra maneira de 

fazer ciência, conhecimento, filosofia e educação”, parte “da compreensão do 

fenômeno biológico humano como um fenômeno que não ocorre somente no corpo 

e na fisiologia, mas que opera no entrelaçamento das mudanças na fisiologia e nas 

relações que vivemos”.13 Por intermédio da neurofisiologia, Maturana 

revolucionou o pensar sobre o agir (ou, em seus termos, “operar”) dos seres vivos. 

O chileno propôs, pois, um novo olhar sobre o viver, incluindo os humanos, 

desafiando-nos a seguir “uma outra perspectiva epistemológica a partir da biologia 

do conhecimento e da biologia do amor”.14 

Observe-se que Maturana é radical ao apontar o papel medular das emoções 

no modo de vida humano (constituído de mudança e conservação), conceituadas 

por ele como “os diferentes domínios de ações possíveis nas pessoas e animais, e 

as distintas disposições corporais que os constituem e realizam”.15 E, dentre elas, 

                                                           
11 MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2005, p. 27. 
12 Chamado pelo autor de “contexto”. 
13 ROSSETTO, Elizabeth. A contribuição do pensamento de Maturana para a Educação. Educere et 
Educare – Revista de Educação, v. 5, nº. 10, 2010, p. 05.  
14 Idem, ibidem, p. 05. 
15 MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2005, p. 22. 
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afirma que “a emoção fundamental que torna possível a história da hominização é 

o amor”.16 

Mas de qual amor fala Maturana? Para ele, houve um desvirtuamento 

substancial da palavra ‘amor’, o que fez com que ela perdesse sua vitalidade. Não é 

o amor cristão, nem é o amor romântico. O autor conceitua-o como “a emoção que 

constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação do 

outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo de convivência que 

conotamos quando falamos do social”.17 Aurora Rabelo, em prefácio à obra 

Emoções e Linguagem na Educação e na Política,18 traduz o pensamento de 

Maturana e explica a citação supra da seguinte forma: 
 
(...) ao falar das emoções, na condição de biólogo, como 
“disposições corporais que especificam domínios de ação”, 
Maturana funda o social numa emoção em particular, o amor, 
por ser esta a emoção que permite a aceitação do outro como 
legítimo outro na convivência. Portanto, uma “biologia 
amorosa” passa a ser o fundamento do social, não mais essa 
razão transcendental com a qual nos acostumamos a nos 
distanciar do nosso “ser biológico”.19  

 

Amar, pois, é um fenômeno biológico e o fundamento do social. Disso 

decorre que o ser humano é, ontologicamente, um ser da cooperação e não da 

competição. A emergência da linguagem é um dos fenômenos apontados pelo autor 

como evidência disso. Nesta perspectiva, então, “o âmbito educacional deve 

privilegiar a amorosidade e jamais a competição que, ao invés de aceitar o outro na 

sua legitimidade, promove a sua negação”.20  

Resgato a história que abre este tópico: as minhas dificuldades em 

apreender aquilo que lia nos textos não decorriam de uma incapacidade 

intelectual. Provinham – e vou calcada em Barcelos e Maders – da negação do amor 

como a principal emoção da convivência; e isso se corrige restituindo para o 

educando o espaço da emoção de amar.21 Continuam os especialistas em Maturana: 

“os diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos e educandas devem ser 

levados em conta e respeitados no processo educativo”; isso significa que as 

particularidades de cada um devem ser aceitas como naturais, i. e., “não devem ser 

tomadas como faltas, como deficiências, mas, sim, como insuficiências 

momentâneas no fazer do estudante”, podendo “ser corrigidas na medida em que o 

                                                           
16 Idem, ibidem, p. 23. 
17 Idem, ibidem, p. 23. 
18 RABELO, Aurora. Prefácio. In: MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na 
Política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 
19 Idem, ibidem, p. 8. 
20 BARCELOS, Waldo; MADERS, Sandra. Humberto Maturana e a Educação: educar no amor e na 
liberdade. Santa Maria/RS: Editora e Gráfica Caxias, 2016, p. 11. 
21 Idem, ibidem, p. 11 (excerto adaptado). 
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educar vai acontecendo na aceitação mútua (biologia do amor) e no auto 

respeito”.22 Foi rigorosamente o que fez  minha professora. 

O ambiente escolar – e aqui incluo a Universidade – é um território 

privilegiado para oportunizar o amor. Dizem Barcelos e Maders que “tratar as 

crianças com amor é o melhor legado de aprendizado que poderemos lhes 

deixar”.23 Amplio a referência para os estudantes universitários. Amor como 

aceitação do outro – para mim, essa é a educação para os direitos humanos de 

Maturana. Julgo que seja por isso que ele não se ocupa em prescrever tarefas 

utópicas aos educadores e educandos; seus escritos oferecem orientações para o 

viver cotidiano. 

E, talvez, tenhamos que re-aprender a viver esse cotidiano. Esclareço. É que 

quando confrontamos nosso discurso ético com o mundo, este denuncia 

incongruências essenciais. Se somos todos bons, justos, solidários, tolerantes, 

amamos o próximo, por que o mundo está do jeito que está? Maturana e Verden-

Zöller denunciam nosso modo de vida: 

 
Como humanidade, nossas dificuldades atuais não se devem a 
que nossos conhecimentos sejam insuficientes ou a que não 
disponhamos das habilidades técnicas necessárias. Elas se 
originam de nossa perda de sensibilidade, dignidade 
individual e social, auto-respeito e respeito pelo outro. E, de 
um modo mais geral, originam-se da perda do respeito por 
nossa própria existência, na qual submergimos levados pelas 
conversações de apropriação, poder e controle da vida e da 
natureza, próprias de nossa cultura patriarcal.24 

 

Se o mundo em que vivemos é configurado pelo nosso fazer, e se desejamos 

viver num mundo diferente, precisamos urgentemente modificar as nossas 

interações. Maturana e Varela insistem na necessidade de se repensar nossa 

capacidade de coexistência social: 
 
Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há 
socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa 
que destrua ou limite a aceitação do outro, desde a 
competição até a posse da verdade, passando pela certeza 
ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque 
elimina o processo biológico que o gera. Não nos enganemos. 
Não estamos moralizando nem fazendo aqui uma prédica do 
amor. Só estamos destacando o fato de que biologicamente, 

                                                           
22 Idem, ibidem, p. 11-12. 
23 Idem, ibidem, p. 94. 
24 MATURANA, Humberto; VERDEN-ZÖLLER, Gerda. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do 
humano do patriarcado à democracia. São Paulo: Palas Athena, 2004, p. 114. 
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sem amor, sem aceitação do outro, não há fenômeno social. Se 
ainda se convive assim vive-se hipocritamente a indiferença ou 
na negação ativa.25 

 

Assim, se nossa natureza biológica é amar e não competir, então a educação 

verticalizada que praticamos, repito, desde que os jesuítas aqui pisaram, é 

substancialmente opressora. É sobre isso que versa o próximo tópico.  
 

4. Amor e Educação em direitos humanos em Freire 

 

Meu primeiro contato com Paulo Freire se deu quando eu ainda estava no 

Primeiro Grau (que corresponde mais ou menos ao Ensino Fundamental). Lembro 

que, dentre as atividades que realizei como voluntária, a visitação em creches 

localizadas em bairros vulneráveis era uma constante. E, num desses espaços, 

havia num dos muros internos uma pintura de um simpático e sorridente homem 

barbudo, meio parecido com o Papai Noel. Grafitado, logo abaixo da imagem, 

constavam os dizeres: “a educação é um ato de amor”. E nenhuma indicação de 

quem era aquela figura – o que me gerava algum constrangimento em perguntar de 

quem se tratava, pois parecia que todos ao meu redor sabiam quem ele era. Ou 

simplesmente o ignoravam. 

Neste voluntariado, éramos colocados à disposição dos estagiários para 

auxiliá-los. E frente a minha total inaptidão com crianças (o que infelizmente se 

perpetua até hoje), tentava ajudar na medida do possível uma jovem estudante de 

Pedagogia da PUCRS a mediar as brincadeiras no pátio – local onde “habitava” o 

velhinho risonho. Parecia a oportunidade perfeita para saber quem era ele. 

Perguntei a uma das crianças, que me respondeu: “É o Feire”. A estudante corrigiu 

o pequeno, “Freire”, e me mostrou um exemplar de Professora sim, tia não: cartas a 

quem ousa ensinar.26 Estávamos oficialmente apresentados. 

Depois disso tive a oportunidade de conhecer mais da sua proposta 

pedagógica em outros espaços: nos fóruns de educação, nas edições do Fórum 

Social Mundial que participei, na breve aproximação da militância partidária. Mas o 

fato é que só fui impactada pela obra do nosso (felizmente, ainda) Patrono da 

Educação alguns anos mais tarde. Como dito no segundo momento do ensaio, fui 

ler Paulo Freire, efetivamente, ao longo da Licenciatura em História. E posso dizer, 

sem sombra de dúvidas, que sou desde então uma eterna estudante de Freire. 

Paulo Freire revolucionou a educação. Foi e ainda é o maior educador do 

mundo. Não ficou confinado ao Nordeste, ao Brasil, à América Latina; seu discurso 

era muito maior: foi em busca dos oprimidos e oprimidas em todas as partes do 
                                                           
25 MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento; as bases biológicas da 
compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2010, p. 269. 
26 FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2015. 
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globo27 – a título de exemplo, cito Tanzânia, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E para 

mim, que partilho da concepção de educação como parte fundamental para a 

libertação da opressão, é muito evidente a amorosidade de Freire pelos seres 

humanos e o papel que o amor desempenha na educação. 

Nesse sentido, refaço a pergunta já dirigida a Maturana: de que tipo de amor 

se está falando? Freire pugna pela liberdade em seus escritos e, no pertinente ao 

amor, não poderia entendê-lo de outra forma que não como um exercício da 

própria liberdade. Não há de se falar em um amor romantizado, mas num 

compromisso ético entre homens e mulheres. Tal definição é elucidada por 

Balduíno Andreola na Carta-prefácio a Paulo Freire, texto que consta na obra 

Pedagogia da Indignação; Andreola aponta que as dimensões ética e política são 

“exigências ontológico existenciais e históricas da pessoa e da convivência humana 

e, em particular, da educação”.28 Na sequência, aduz que:  
 
(...) sem esquecer as perspectivas da inteligência, da razão, da 
corporeidade, da ética e da política, para a existência pessoal 
e coletiva, enfatiza também o papel das emoções, dos 
sentimentos, dos desejos, da vontade, da decisão, da 
resistência, da escolha, da curiosidade, da criatividade, da 
intuição, da esteticidade, da boniteza da vida, do mundo, do 
conhecimento. No que tange às emoções, reafirma a 
amorosidade e a afetividade como fatores básicos da vida 
humana e da educação.29  

 

No terceiro capítulo da obra Pedagogia do Oprimido,30 intitulado A 

Dialogicidade: essência da educação como prática da liberdade, Freire faz um apelo 

à importância do diálogo e seu papel fundamental para a construção de relações 

afetivas e democráticas. O diálogo, observe-se, é uma exigência existencial na 

concepção freireana; é, pois, “o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir 

de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado”, não 

podendo jamais ser reduzido “a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes”.31 Se há diálogo, então há Educação Dialógica – e não há espaço para 

a Educação Bancária. 

Veja-se que Freire aponta que o fundamento do diálogo é o amor:  
 

                                                           
27 BOFF, Leonardo. Prefácio. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança; um reencontro com a 
Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 11. 
28 ANDREOLA, Balduíno A. Carta-prefácio a Paulo Freire. In FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000, p. 13. 
29 Idem, ibidem, p. 13. 
30 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016. 
31 Idem, ibidem, p. 135. 
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Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé dos homens, o 
diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de 
um polo no outro é consequência óbvia. Seria uma 
contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não 
provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isto 
inexiste esta confiança na antidialogicidade da concepção 
“bancária” da educação.32  

 

Nesse mesmo sentido, em Pedagogia da Autonomia,33 Freire trata do diálogo 

aberto entre educador e educandos como meio para despertar a vontade de “ser 

mais”, vocação ontológica dos seres humanos:  

 
É na convivência amorosa com seus alunos e na postura 
curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a 
se assumirem enquanto sujeitos sociohistórico-culturais do 
ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito à dignidade e 
autonomia do educando. Pressupõe romper com concepções e 
práticas que negam a compreensão da educação como uma 
situação gnosiológica”. 

 

Para Freire, “não há diálogo (...) se não há um profundo amor ao mundo e as 

homens”;34 Freire é radical em apontar que a superação da contradição 

opressores-oprimidos só se dará no diálogo, que é um verdadeiro ato de amor e 

não se confunde com as falsas generosidades opressoras. Explico. A libertação se 

dá com o oprimido e não para ele. A pedagogia do oprimido, pois, não pode ser 

elaborada pelos opressores: “a liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, 

exige uma permanente busca” pois “ninguém tem liberdade para ser livre: pelo 

contrário, luta por ela precisamente porque não a tem”.35 

Resgato a memória com a qual comecei o presente tópico. As atividades que 

desenvolvi na creche a que me referi eram essencialmente estas: jogar bola, pular 

corda, fazer bolo, assistir filmes, fazer horta, composteiras, cisternas para captar 

água da chuva. Eram bastante divertidas e as crianças, de fato, pareciam entretidas 

no processo. E que o leitor não me leve a mal: a ludicidade é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo de todas as crianças. Havia um propósito bastante claro 

nas nossas ações e no próprio discurso escolar: ajudar, auxiliar, assistir. Ou o 

sinônimo que se queira usar. 

Mas e a emancipação daqueles sujeitos? Havia algum contributo efetivo na 

minha ação para que a comunidade pudesse se libertar? Havia dialogicidade? Era 

educação? Ou estava eu a reproduzir o discurso ideológico do opressor naquele 

                                                           
32 Idem, ibidem, p. 139. 
33 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia; saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2016. 
34 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016, p. 136. 
35 Idem, ibidem, p. 68. 
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espaço tão carente de tudo? Só fui conseguir fazer uma leitura crítica do meu 

voluntariado – pragmático, mas nada analítico – já na faculdade. 

Não havia uma má intenção de minha parte em querer “ajudar” aqueles 

sujeitos; eu genuinamente achava que estava fazendo algo positivo para aquelas 

crianças e acredito que tenha feito. Fruto dos anos 1990, o modelo de ação 

comunitária que eu conhecia era o da caridade – e os arquétipos de mulheres 

fortes da minha geração oscilavam entre Madre Teresa, Lady Di e Zilda Arns de um 

lado, Madonna do outro. Como o leitor pode deduzir, eu pendia para as primeiras; 

hoje, me identifico mais com a Material Girl. Mas meu bom-mocismo estava com os 

dias contados: ele seria estruturalmente abalado pelo homem pintado no muro.   

Ao longo da Licenciatura, Freire definitivamente não habitou as minhas 

estantes – espaço reservado para as coisas que eu “iria” ler mais adiante. Freire era 

íntimo conhecedor dos meus sempre emaranhados fones de ouvido, dos farelos de 

bolacha, das barrinhas de cereal e de outras tantas coisas que habitam as mochilas 

da galera de humanas. Seus livros – e eles são vários – me acompanharam desde o 

primeiro até o último dia de aula. E seguem sendo meus fiéis escudeiros no Direito 

e na Educação Ambiental. 

Nesse contexto é que minha prática educativa passou a ser repensada – 

desde o colégio, passando pela História, até chegar no Direito. É que num curso 

absolutamente elitizado como é este último, era mesmo de se esperar que nossa 

atuação não visasse dar voz aos excluídos. Citando Freire, “seria na verdade uma 

atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de 

educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais 

de maneira crítica”.36 Tal citação, que se refere à escola, é facilmente transportada 

para o âmbito da Universidade.  

Conforme sinaliza o autor, uma rápida passada de olhos nas cartilhas revela 

a ideologia da classe dominante. In casu, basta mirar os títulos dos livros de direito 

mais vendidos: manuais facilitados, esquematizados, debulhados, mastigados e 

toda a sorte de “ados” que se imagine. Data vênia, para usar o jargão da área, não se 

pode educar com esse tipo de material. Pelo menos não uma educação que vise a 

autonomia, a emancipação dos educandos. E a consequente transformação social. 

Só há de se falar em educação “verdadeira” se ela for libertadora; para 

Ernani Maria Fiori, prefaciador de Pedagogia do Oprimido, “a educação verdadeira 

conscientiza as contradições do mundo humano, sejam estruturais, 

superestruturais ou interestruturais”.37 A educação conscientizadora haverá de ser 

uma prática da liberdade.38  

                                                           
36 FREIRE, Paulo. O processo de alfabetização política. In: _____. Ação Cultural para a liberdade e 
outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011, p. 145. 
37 FIORI, Ernani Maria. Prefácio. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro/São 
Paulo: Paz e Terra, 2016, p. 51. 
38 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 
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Dialogicidade, Conscientização, Autonomia, Amorosidade: essas são as 

palavras-chave para uma educação libertadora e, ao que nos interessa, para uma 

educação em direitos humanos. O amor em Freire é a radicalização da alteridade, e 

isso é, na opinião desta ensaísta, a educação em direitos humanos. A “Pedagogia do 

Amor” freireana é essa: humanizar os homens na ação consciente que devem fazer 

para transformar o mundo.39 
 

5. Amor e Educação em direitos humanos em Warat 

 

Meus primeiros contatos com uma crítica formal à crise do ensino jurídico 

vieram a partir de Lenio Streck – veja só, discípulo de Warat. Mas me parece 

despiciendo dizer que eu mesma já sabia que as coisas iam mal. E ainda vão. Me 

furtarei de tecer críticas (merecidas) a minha atual instituição, da qual integro o 

corpo técnico. Tive experiências boas e ruins. Prefiro falar das boas – e meu leitor 

verá as ruins de maneira subjacente. 

Abandonei o curso de Direito no quinto ano (Prezado Leitor: eu disse que 

falaria de coisas boas, então fique tranquilo que tudo deu certo no final). Não me 

enxergava no curso; o universo das “claquetes”40 era muito diferente do meu, que 

trabalhava simultaneamente em três empregos – dava aula em dois lugares e ainda 

fazia “bicos” de tradutora – e tinha muitas outras responsabilidades. Para além dos 

choques (quase que) diários de realidade, não me via exercendo nada daquilo que 

meus colegas almejavam. Mas minha “deserção” durou pouco: fui incentivada por 

um professor, Éder Dion de Paula Costa, num almoço no restaurante da própria 

Universidade, a retornar e, quem sabe, seguir carreira acadêmica. E foi o que eu fiz. 

E acredito que, se não o fizesse, meu professor não sossegaria até me trazer de 

volta.  

Desde então comecei paulatinamente a “fugir” das leituras dogmáticas e 

passei a ler mais sobre educação e ensino jurídico. E tive a felicidade de ter 

professores que tratavam do assunto em sala de aula, bem como tinham uma 

leitura bastante crítica da realidade – que se aproximavam, pois, da minha. 

Inevitavelmente, acabei com as obras do professor Lenio no colo. E ele 

falava constantemente num Luis Alberto Warat – de quem eu me recordava mais 

ou menos de ter lido sobre o falecimento e sobre o impacto que ele tivera na 

formação de uma verdadeira escola de juristas críticos ao modelo vigente 

(dogmático) de ensino de direito.41 Leonel Rocha, outra grande referência, insistia 

no mesmo nome. Rogério Gesta Leal, idem. Havia uma cátedra no maior evento da 

                                                           
39 CHONCHOL, Jacques. Prefácio. In: FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977. 
40 Chamavam as alunas do Direito de “claquetes” em razão do barulho dos saltos nos corredores, 
que faziam “clac, clac, clac” numa alusão, creio, ao filme O Diabo Veste Prada. 
41 Ingressei no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande – FURG em 2010, mesmo 
ano de falecimento de Luis Alberto Warat (ocorrido em dezembro). 
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área, o CONPEDI, com o nome dele... é, não havia muita escapatória: eu precisava 

me debruçar na leitura do tal Warat. 

Iniciei com um clássico: A Ciência Jurídica e seus dois Maridos.42 E nessa 

obra, que dialoga diretamente com as três carismáticas personagens de Jorge 

Amado, encontramos uma das suas múltiplas conceituações de amor; leia-se:  
 
Amar é mostrar-se vulnerável ao outro com a absoluta 
confiança de que o outro não tentará aproveitar-se da tua 
vulnerabilidade para converter-se em teu amo. Essa é a arte 
do amor, a mais esplendorosa alquimia que pode imaginar-se. 
O amor é uma arte, a maior da existência, também a mais 
difícil de praticar. A flor dourada é a mais difícil de criar. O 
amor como luxo, não como necessidade. Um estado da alma, 
não um fazer. (...) Não existe forma de amar que não seja 
imensamente. A imensidão é um devir de amor.43  

 

O amor não subjuga: não te torna amo nem servo. E não é a essência do que 

diz Freire sobre a relação entre opressores e oprimidos? E Maturana, quando trata 

da aceitação do outro como legítimo outro na convivência? As relações amorosas – 

e, o que nos interessa, a educação amorosa – exigem a transformação da sala de 

aula em um ambiente verdadeiramente amoroso. De igualdade e, quando essa não 

basta, equidade. 

Ocorre que tais concepções esbarram numa visão educacional há muito 

denunciada. A escola, hoje, é burocratizada; a sala de aula, um espaço de anulação 

da criatividade dos aprendentes. Afirma Warat que “cada vez mais as pessoas 

elegem aprender longe das escolas, sentindo-a como um ritual de passagem e não 

como um lugar onde se possa aprender algo que sirva para a vida”.44 O resultado 

disso, e não poderia ser diferente, é “um processo de ensinamento e aprendizagem 

desumanizado, tanto do lado dos que ensinam quanto dos que simulam 

aprender”.45 Nesse mesmo sentido: 
 
A pedagogia dominante estimula o gregarismo da indiferença. 
Em toda parte há evidência de um projeto de socialização sem 
paixões, nem gestos sensíveis que vão preparando o terreno de 
uma cultura que nos precipitará no abismo da pós-alienação. 

                                                           
42 WARAT, Luis Alberto. A Ciência Jurídica e seus dois Maridos. Santa Cruz do Sul/RS: EDUNISC, 
2000. 
43 WARAT, Luis Alberto. Capítulo 5 – Essa raridade chamada amor. In: __________. A Ciência Jurídica e 
seus dois Maridos. Santa Cruz do Sul/RS: EDUNISC, 2000, p. 117-118. 
44 WARAT, Luis Alberto. Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Exclusão Social: Fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/educacaodireitoshumanos.pdf>. Acesso em 12 de 
dezembro de 2017, p. 84. 
45 Idem, ibidem, p. 84. 
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Estratégias fatais de submissão que nos predispõe para um 
vazio informativo que ameaça ser existencial.46  

Warat insiste que é preciso restaurar o desejo de aprender. Paulo Freire já 

falava da função do educador: ensinar não é transferir conhecimento. O argentino 

comunga desse pensamento e também pugna por uma educação diferente, que 

inspire o amor pelo mundo e que dilua as relações autoritárias. A sala de aula, para 

o autor, é um “espaço lúdico [que] permite a experimentação do desejo, assim, [sic] 

como as manifestações de afeição”; a sala é um ambiente que propicia “um 

aprender com paixão, pronto para repelir como uma imoralidade a autoridade do 

professor togado, no fundo insignificante, procurando reduzir à obediência o jogo 

do aprender”.47 

A proposta waratiana de mudança é a de uma “educação baseada nos 

direitos da alteridade em seu sentido mais puro, é dizer, nos Direitos Humanos”, 

pois “dos vínculos de alteridade é que nasce o entendimento, os modelos de razão 

e compreensão”.48 Segue o autor: “os laços afetivos são os que determinam a 

expansão do conhecimento” já que “os sentimentos que surgem do aprender com o 

outro são a base da construção de uma identidade forte, autonomia e sensibilidade 

com a diferença do outro”.49 Essa, pois, é a base da Pedagogia do Amor de Warat. 

Surge, nesse cenário, a figura da Mediação50 como ferramenta fundamental 

dessa Pedagogia do Amor – e os professores como mediadores.51 Sobre o 

desempenho desta importante função, Warat assevera que “os alunos sem ajuda de 

mediadores profissionais podem ficar à deriva, sem conseguir explorar todas as 

suas possibilidades sensitivo-cognitivas”.52 A força da mediação, para o autor, 

radica na possibilidade de inserir os operadores do direito nas práticas 

existenciais. 

Warat faz um apelo de justiça aos esquecidos do mundo – que se encontram 

em situação pior do que a os excluídos. A tanto, luta por uma justiça pedagógica e 

terapêutica; diz ele: “a Justiça do Brasil tem que ajudá-los [esquecidos] para que 

possam recuperar sua própria identidade; ajudá-lo [sic] a terem consciência de 

que são gente; logo temos que ajudá-los a que aprendam os sentidos e as práticas 

                                                           
46 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito – Volume III – O Direito não estudado pela 
Teoria Jurídica Moderna. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1997, p. 59. 
47 WARAT, Luis Alberto. Capítulo 6 – Verdades Malandras. In: __________. A Ciência Jurídica e seus dois 
Maridos. Santa Cruz do Sul/RS: EDUNISC, 2000, p. 150. 
48 WARAT, Luis Alberto. Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Exclusão Social: Fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. 2003. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/educacaodireitoshumanos.pdf>. Acesso em 12 de 
dezembro de 2017, p. 84. 
49 Idem, ibidem, p. 85. 
50 Warat denomina-a de “espaço entre-nós”. 
51 É importante apontar que Warat e Freire divergem no pertinente à mediação. Explico. Enquanto 
que para Warat o professor é quem realiza a mediação entre o aluno e o mundo, Freire afirma que 
quem faz a mediação entre os polos educador-educando e educando-educador é o mundo. 
52 Idem, ibidem, p. 87. 
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cotidianas da cidadania”.53 E conclui: “a mediação dos esquecidos que têm que ser 

ajudados para que possam aprender o que é escutar a si mesmos e, 

posteriormente, aprender a escutar o outro, ao diferente”.54   

Como honestidade não se promete, se pratica, serei bastante franca com o 

leitor ao dizer que não concordo com algumas proposições waratianas. Pelo menos 

não com a primeira parte. “Ajudar” não é emancipar. “Ajudar” não resolve a 

dificuldade estrutural da desigualdade social. “Ajudar” não desenvolve a cidadania 

plena. Era justamente essa a minha autocrítica relativa aos tempos de 

voluntariado.  

O que me parece mais estranho nessa opção de palavra é que ela, aos meus 

olhos, representa uma involução na sua trajetória intelectual. E Warat, um erudito, 

um profundo conhecedor da língua e da linguística, um sujeito sabedor da 

importância da semântica das palavras, não teria incorrido numa ingenuidade ou 

numa escolha despropositada.55 O Warat de 2010, de A Rua grita Dionísio, me 

representa parcialmente – afinal, não vou “jogar fora o bebê junto com a água do 

banho”. Mas fico com o Warat de 2003, de Educação, Direitos Humanos, Cidadania e 

Exclusão Social, que quer lutar pela emancipação dos sujeitos fragilizados para que 

tenham condições de alcançar os seus direitos.  

E para não dizer que não “cuidei” do “bebê”, encerro este tópico trazendo 

alguns apontamentos daquilo que o jurista denomina de Eco-política (do desejo), 

que é tratada na obra de 2010. Warat utiliza as categorias foucaultianas de 

biopoder (poder que se inscreve na vida) e, seu contraponto, a biopolítica (que ele 

denomina de Eco-política) para analisar as relações com destino – opa! – 

emancipatório. A mediação então “seria uma resposta ecopolítica de resistência às 

formas jurídico-institucionais do poder”.56 

Para ele, “estamos numa época onde a vida, a política e o poder se tornaram 

centrais e indissociáveis” pois “abarcam a vida toda”.57 A barbárie pós-moderna 

“precisa ser acompanhada desconstrutivamente por uma nova geração de 

intelectuais que pense sem repetir as categorias do passado”; trata-se de construir 

algo diferente, cooperativo, com as ferramentas do século XXI: “novas condições de 

trabalho, novos papéis da política transformadora, revolucionária”.58 E o que pode 

ser concomitantemente mais excêntrico e mais comezinho do que o amor? 

                                                           
53 WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio! Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e 
Cartografia. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 4. 
54 Idem, ibidem, p. 4. 
55 Basta seja lida a página 41 da obra em comento, em que diz, cito: “Particularmente estou 
apresentando um segundo desacordo semântico no interior do mesmo trabalho – mas como 
comentário colateral, prefiro não empregar a expressão povo, que encerra o apelo a uma 
estereotipação que esconde uma manipulação retórica à procura de um efeito de univocidade. 
Prefiro falar de devir cooperativo, o multitude como fala Antonio Negri”. Idem, ibidem, p. 41. 
56 Idem, ibidem, p. 42. 
57 Idem, ibidem, p. 37. 
58 Idem, ibidem, p. 37-38. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

 

21 

 

Ora, criar uma cultura do amor, dos direitos da alteridade, um espaço entre-

nós, uma educação para os direitos humanos são medidas que se impõem. Se a rua 

grita, precisamos reaprender a ouvi-la. E se ela grita Dionísio, é porque clama pelo 

resgate da emoção, da festa, da alegria. Do amor. E sobre a educação para os 

direitos humanos, Warat afirma que “temos que entendê-la como um componente 

central de uma educação para a paz, que por sua vez deve estar associada a amplos 

programas de administração e resolução não violenta dos conflitos”.59 O projeto da 

paz passa, necessariamente, pela Mediação dos conflitos – e é por isso que essa 

ferramenta precisa figurar na agenda educacional atual. É essa a Pedagogia do 

Amor waratiana. 
        

6. Considerações finais 

 

O amor ainda está nas bases dos problemas humanos, como já esteve para 

Gabo, Borges, Neruda, Galeano, Mistral. E para Maturana, Freire e Warat. Por que 

educar com amor? 

Escrever sobre o amor e sobre uma educação baseada na amorosidade não 

deveria representar um desafio para ninguém. Mas é. Por que? Porque temos 

facilidade em escrever sobre aquilo que conhecemos, que vivenciamos 

cotidianamente. Sobre aquilo que desconhecemos, nos sentimos sestrosos em 

emitir nossa opinião.  

O verdadeiro desafio, pois, é amar. Amar o outro. E educar com amor. A 

hipótese sustentada ao longo do texto é a de que o amor é um instrumento (social) 

potencializador de mudanças na educação. Percorri as ideias principais dos três 

educadores de forma a confirmar a tese inicial. Se há amor, então há possibilidade 

de mudança (positiva) na educação. Se há mudança (positiva) na educação, então a 

educação foi amorosa.  

Os três autores possuem formações distintas: Maturana é neurobiólogo; 

Freire formou-se em direito, mas jamais exerceu a profissão, e atuou 

prioritariamente no ensino de língua portuguesa, filosofia e alfabetização de 

adultos; Warat atuou como docente do ensino superior na área jurídica. Possuem 

arcabouços teóricos diversos. Concepções de educação, de amor, de diálogo, de 

consciência, de emancipação, de luta divergentes. Mas perseguindo uma espécie de 

fio de Ariadne, constatamos que todos têm um mesmo grande objetivo (e que 

também é o meu): a transformação social. Seja pela via biológica, pela via 

revolucionária ou pela via da mediação, é preciso anunciar a Teseu que é possível 

achar o caminho de volta. E o caminho é a Pedagogia do Amor. 

                                                           
59 WARAT, Luis Alberto. Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Exclusão Social: Fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. 2003. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/educacaodireitoshumanos.pdf>. Acesso em 12 de 
dezembro de 2017, p. 94. 
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Resumo: O estudo tem por objeto a atuação da Defensoria Pública no intramuros 
do Presídio Regional de Pelotas (PRP) – RS, tendo como questão suleadora as 
interferências das peculiaridade do sistema carcerário e suas configurações na 
atuação da Defensoria Pública. Entre fevereiro e março de 2018, acompanharam-se 
as atuações da Defensora Pública de Pelotas, lotada na Vara de Execuções 
Criminais, no PRP. A análise ainda é parcial, mas já se verifica que há uma situação 
particular na atuação da Defensoria, quando realizada intramuros. Existem 
nuances que obrigam a Defensora a se adaptar a realidade onde se insere, visando 
estabelecer configurações que auxiliem sua atividade, quando do simples fato de 
atravessar um muro. 
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Abstract: The study has as an object the operation of the Public Defenders’ Office 
inside the wall of the Regional Prison of Pelotas (PRP) – RS, taking as a South the 
interferences of the peculiarities of the prison system and its settings in the 
operation of the Public Defenders. Between February and March 2018, the work of 
the Public Defenders’ Office of Pelotas was followed, assigned to the Criminal 
Execution Court, in the PRP. The analysis is still incomplete, but it’s already 
possible to verify that there is a particular situation in the operation of the Public 
Defenders, when done inside the walls. There are nuances that force the Public 
Defenders to adapt to the reality they are inserted in, with the intent of 
establishing settings that help with their activity, when they simply cross the wall. 
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1. Introdução 

O presente artigo – fragmento de uma pesquisa de Mestrado – tem por 

objeto a atuação da Defensoria Pública no intramuros do Presídio Regional de 

Pelotas (PRP), RS1, enfocando suas configurações com os atores do ambiente 

prisional. 

A hipótese de trabalho é de que as possibilidades de atuação da Defensoria 

estão, para além do seu próprio empenho, condicionadas às ações dos demais 

atores do ambiente prisional (Administrador do Presídio, Agentes Penitenciários, 

Presos e lideranças das galerias), os quais, em suas atuações limitam a autonomia 

do(a) Defensor(a), produzindo a necessidade de adaptações no trato com os atores 

do interior do presídio. 

A noção de configurações/figurações2, de Norbert Elias, é utilizada nesse 

contexto como chave para compreensão das relações peculiares ocorridas no 

interior do presídio. Tal conceito “chama a atenção para a interdependência das 

pessoas”3, ou seja, a definição “configurações” nos faz pensar sobre as relações 

existentes entre pessoas ou ainda entre instituições e nas influências que estas 

possuem sobre a ação dos indivíduos ou instituições (a depender do caso). Por 

meio dele é possível pensar em como a Defensoria Pública desenvolve suas 

atividades dentro das configurações penitenciárias, ou seja, como atua/reage 

frente às ações dos demais atores presentes no intramuros. 

A investigação se tem amparado na pesquisa bibliográfica e, de modo 

fundamental, na pesquisa empírica, quando nos utilizamos da observação direta, 

possibilitada pela autorização de acompanhamento das atividades da Defensora 

Pública de Pelotas, lotada na Vara de Execuções Criminais. 

O trabalho de campo ocorreu durante quatro semanas, entre fevereiro e 

março de 2018, período no qual se acompanhou as atuações da Defensora no PRP, 

tanto para realização das audiências de PAD (Processo Administrativo Disciplinar) 

– estes em âmbito administrativo e judicial (audiência realizada também no espaço 

interno da penitenciária), – bem como para atendimentos realizados aos apenados. 

O propósito do estudo é refletir sobre questões que possuem pouco espaço 

no meio acadêmico e clarear que as possibilidades de atuação da Defensoria 

Pública, quando realizada no intramuros, são extremamente particulares. Há 

nuances que obrigam a Defensora Pública a se adaptar à realidade peculiar na qual 

se insere, haja vista as configurações que se estabelecem quando do simples fato 

de atravessar um muro. 

                                                           
1Pelotas é uma cidade do sul do estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de município polo nesta 
região e, como tal, é sede de uma das Regiões Penitenciárias do estado, possuindo um Presídio 
Regional. Já a configuração do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul envolve unidades 
prisionais espalhadas por todo seu território, sob a responsabilidade de 10 Delegacias 
Penitenciárias Regionais (DPR). 
2 O autor utiliza ambas denominações como sinônimas. 
3 ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999. p. 144. 
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2. A inserção formal da Defensoria Pública na complexidade da execução 
penal 

 

A criação da Defensoria Pública foi prevista na Constituição Federal de 1988 

(CF), em seu artigo 134: “A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos 

os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”4. Tal inciso elenca que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”5. A implementação da instituição ficou definida pelo 

parágrafo único, do artigo 134, que estabeleceu: 
 
Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União 
e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas 
gerais para sua organização nos Estados, em cargos de 
carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a 
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais.6 

 

A referida Lei Complementar (LC 80) surgiu em 12 de janeiro de 1994. 

Regulamentou a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, 

bem como prescreveu normas gerais para a organização das Defensorias Públicas 

Estaduais. 

No seu artigo 4º, onde se estabelecem as funções da Defensoria Pública, o 

inciso VIII apresentava a seguinte redação: “atuar junto aos estabelecimentos 

policiais e penitenciários, visando assegurar à pessoa, sob quaisquer 

circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais”7. 

Tratando-se a criação das Defensorias Públicas Estaduais de uma norma 

programática, sua regulamentação se deu em momento posterior e, nos diferentes 

estados, a implementação das Defensorias se deu em oportunidades distintas. 

                                                           
4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Publicação Original. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-
322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14 
de junho. 
6 Idem. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Publicação Original. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
7 Idem. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
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No caso do Rio Grande do Sul a Defensoria Pública nasceu efetivamente em 

maio de 1994.8 A primeira regulamentação veio com a Lei Complementar Estadual 

nº 9.230, de 6 de fevereiro de 1991.9 Porém, neste momento as diretrizes básicas 

previstas na Constituição Federal ainda não haviam sido editadas, o que ocorreu 

apenas em janeiro de 1994. Assim, “o referido diploma legal, que originariamente 

criou a Defensoria Pública gaúcha, precisou ser alterado pela Lei Complementar 

Estadual nº 10.194/94”10, de 30 de maio, objetivando a adequação às diretrizes 

gerais, sendo finalmente formalizada a instituição. 

No inciso IV, do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 9.230/91 estava 

prevista a competência da Defensoria Pública em prestar assistência judiciária aos 

apenados: “Art. 2º - Fica criada a Defensoria Pública do Estado, a qual compete, 

além de outras atribuições que lhe forem confiadas, especialmente: [...] IV - prestar 

assistência judiciária ao apenado”11. Redação que não se alterou com a Lei 

Complementar Estadual nº 10.194/94. 

A Lei Complementar Estadual nº 10.194/94, traz em seu Anexo II, no qual 

se refere às atribuições dos Defensores Públicos, no item “b”, inciso II “atuar junto 

aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar aos 

necessitados, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias 

individuais”12. 

Frente a tais observações é possível verificar que no âmbito da organização 

da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul, a atuação junto à execução 

penal é uma realidade desde a sua criação. Embora na Lei Complementar nº 80/94 

houvesse a previsão de atuação nos estabelecimentos penais, a Lei Federal, Lei nº 

7.210 de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal (LEP), não fazia 

menção à Defensoria Pública. 

A LEP traz em seu artigo 10 a assistência ao preso e ao internado como 

sendo dever do Estado e, por sua vez, no artigo 11 traz o rol de assistências que 

devem ser fornecidas. O inciso III elenca a assistência jurídica.13 Esta redação veio 

                                                           
8 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Histórico: O Nascimento da 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www.defensoria.rs.def.br/lista/386/historico>. Acesso em: 15 de junho de 2018. 
9 RIO GRANDE DO SUL. Lei Complementar nº 9.230, de 06 de fevereiro de 1991. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?idNorma=478&tipo=pdf>. Acesso em: 14 de 
junho de 2018. 
10 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. História da Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www.defensoria.rs.def.br/conteudo/20551/historia-da-defensoria-publica-do-estado-do-
rio-grande-do-sul>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
11 RIO GRANDE DO SUL. Lei Complementar nº 9.230, de 06 de fevereiro de 1991. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?idNorma=478&tipo=pdf>. Acesso em: 14 de 
junho de 2018. 
12 Idem. Lei Complementar nº 10.194, de 30 de maio de 1994. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20Complementar%20n%BA%2010
194&idNorma=403&tipo=pdf>. Acesso em: 14 de junho de 2018 
13 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
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com a promulgação da lei e permanece até hoje, bem como permanecem 

inalterados os sujeitos beneficiários desta assistência: Artigo 15, “A assistência 

jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para 

constituir advogado”14. 

Relevante é a perspectiva de quem seria o prestador. Quando da edição da 

LEP, em 1984, a previsão era de que a assistência jurídica seria responsabilidade 

dos estados (Art. 16).15 Não havia, entretanto, maiores detalhamentos de como se 

daria tal ação. 

Em 7 de outubro de 2009 surge a Lei Complementar nº 132, que: “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994”16. Sendo o 

artigo 4º (que elenca as funções institucionais da Defensoria Pública), VIII, da Lei 

Complementar nº 80/94 revogado, passando a matéria a ser disciplinada no inciso 

XVII do mesmo artigo, com a seguinte redação: “atuar nos estabelecimentos 

policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às 

pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e 

garantias fundamentais”17. Bem como incluído o § 11: 

 
Os estabelecimentos a que se refere o inciso XVII do caput 
reservarão instalações adequadas ao atendimento jurídico 
dos presos e internos por parte dos Defensores Públicos, 
bem como a esses fornecerão apoio administrativo, 
prestarão as informações solicitadas e assegurarão acesso à 
documentação dos presos e internos, aos quais é assegurado 
o direito de entrevista com os Defensores Públicos.18 

 

Outra alteração advinda com a Lei Complementar 132/09 é referente ao 

artigo 108, que está dentro do Título IV que trata das normas gerais para a 

organização da Defensoria Pública dos Estados, Capítulo I – Da Organização, Seção 

VI – Dos Defensores Públicos dos Estados, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 
Art. 108.  Aos membros da Defensoria Pública do Estado 
incumbe, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas 
pelas Constituições Federal e Estadual, pela Lei Orgânica e 

                                                           
14 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
15 Idem. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Publicação Original. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
16 Idem. Lei Complementar nº 132, de 7 de outubro de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art1>. Acesso em: 14 de junho de 
2018. 
17 Idem. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
18 Ibidem. 
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por demais diplomas legais, a orientação jurídica e a defesa 
dos seus assistidos, no âmbito judicial, extrajudicial e 
administrativo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 
 
Parágrafo único.  São, ainda, atribuições dos Defensores 
Públicos Estaduais: (Incluído pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 
 
[...] 
 
IV – atuar nos estabelecimentos prisionais, policiais, de 
internação e naqueles reservados a adolescentes, visando ao 
atendimento jurídico permanente dos presos provisórios, 
sentenciados, internados e adolescentes, competindo à 
administração estadual reservar instalações seguras e 
adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as 
dependências do estabelecimento independentemente de 
prévio agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar 
todas as informações solicitadas e assegurar o acesso à 
documentação dos assistidos, aos quais não poderá, sob 
fundamento algum, negar o direito de entrevista com os 
membros da Defensoria Pública do Estado. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009).19 

 

As alterações realizadas em 2009 estabeleceram de forma mais clara e 

concisa a atuação da Defensoria Pública no âmbito da execução criminal, apesar da 

legislação atribuir obrigações à instituição, a mesma não constava na LEP como 

órgão integrante da execução criminal. 

Com o advento da Lei nº 12.313/ 2010 novos contornos foram dados a esta 

questão. Tal Lei “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 

Penal, para prever a assistência jurídica ao preso dentro do presídio e atribuir 

competências à Defensoria Pública”20, e é conhecida por agregar a Defensoria 

Pública ao rol dos órgãos pertencentes a execução criminal, acrescentando o inciso 

VIII ao artigo 61 da LEP. 

Para além do reconhecimento formal da Defensoria Pública como órgão da 

execução criminal, que no caso do Rio Grande do Sul, desde a implementação da 

instituição vinha exercendo atividades no espaço da execução criminal, a alteração 

também trouxe um detalhamento das suas prerrogativas, dando nova redação ao 

artigo 16: 

                                                           
19 BRASIL. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
20 Idem. Lei nº 12.313, de 19 de agosto de 2010. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12313.htm>. Acesso em: 14 de 
junho de 2018. 
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Art. 16.  As Unidades da Federação deverão ter serviços de 
assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria 
Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. (Redação 
dada pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 1º As Unidades da Federação deverão prestar auxílio 
estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no 
exercício de suas funções, dentro e fora dos 
estabelecimentos penais. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 
2010). 

§ 2º Em todos os estabelecimentos penais, haverá local 
apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público. 
(Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 3º Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados 
Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a 
prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, 
sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem 
recursos financeiros para constituir advogado. (Incluído pela 
Lei nº 12.313, de 2010).21 

Com a inserção da Defensoria Pública há a ampliação da assistência 

judiciária para além do estabelecimento penal, sendo os estados os responsáveis 

por proporcionar espaços apropriados para o desenvolvimento das atividades 

necessárias. 

As atribuições da Defensoria Pública no âmbito da execução criminal foram 

listadas em capítulo próprio destinado ao órgão, qual seja, Capítulo IX, composto 

pelos artigos 81-A e 81-B, com seus VI incisos e parágrafo único, acrescidos pela 

Lei nº 12.313/2010, dentro do Título III que trata “Dos Órgãos da Execução 

Penal”22. 

A incorporação da Defensoria Pública como órgão da execução penal se deu 

tardiamente, apenas 16 anos após sua criação (no caso do RS). É importante frisar 

que embora pareça condição meramente formal, tal inserção no ordenamento 

legislativo reveste a instituição de legitimidade em sua atuação, equiparando sua 

importância aos demais atores da execução penal. 

Dentro da execução penal, a Defensoria Pública exerce papel relevante, uma 

vez ser ela aquela que se empenhará pela “regular execução da pena”23, ou seja, é o 

órgão estatal criado para prestar acesso à justiça aos presos com o objetivo de que 

as premissas do Estado Democrático de Direito não sejam violadas quando da 

                                                           
21 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
22 Ibidem. 
23 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 14 de junho de 2018. 
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execução da pena do condenado que se encontra sob custódia do Estado. De certa 

maneira trata-se de um órgão estatal, que tem no âmbito da execução penal, a 

função precípua de garantir que o próprio Estado não viole as regras por ele 

impostas. 

O relatório anual da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul de 2015 

apresenta que, em se tratando de execução criminal, 90% dos apenados são 

assistidos pela instituição.24 Apenas no Presídio Regional de Pelotas, segundo 

dados de fevereiro de 2018 há 1058 presos25 e uma Defensora Pública responsável 

pela Vara de Execuções Criminais. Logo, a formalização desta atuação se 

demonstra relevante para a própria instituição, como garantia do reconhecimento 

de uma atuação legitima equiparando o órgão aos demais presentes no rol do 

artigo 61 da LEP. 

Deve levar-se em consideração que a inserção formal da Defensoria Pública 

como órgão da execução penal é dual. De um lado traz amparo para legitimar uma 

atuação que já era realidade fática, por outro, traz obrigações. Obrigações de 

atuação concreta, formal, fazendo com que a instituição adentrasse de modo 

efetivo no âmbito da questão penitenciária. 

Tal inserção se dá num ambiente que possui as suas controvérsias e 

peculiaridades. Para além da inserção nos espaços – aqui nomeados – burocráticos, 

referentes ao âmbito da jurisdição formal, há como elemento diferenciador a 

atuação no espaço intramuros das prisões (tema que buscamos observar). 

Este espaço intramuros mantém uma série de contradições, não há 

consenso quanto à função, utilidade ou resultados do aprisionamento dos 

indivíduos. Nem clareza sobre as relações que se estabelecem entre presos e 

agentes penitenciários. O aumento da população carcerária a níveis alarmantes e a 

superlotação dos presídios são realidade do cotidiano dos Defensores Públicos 

atuantes na execução criminal. 

Pesquisadores se debruçam sobre a análise destes ambientes em 

perspectivas distintas, porém em sua grande maioria no plano teórico e com a 

“visão de fora” deste ambiente. É neste espaço, em muito, desconhecido/estranho 

que a Defensoria Pública se insere e necessita desenvolver suas atividades. 

Aqui nos propomos a olhar a prisão do “espaço de dentro”, buscar 

compreender as relações entre Defensoria Pública e atores da penitenciária a 

partir das observações realizadas in locu. 

 

                                                           
24 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Relatório Anual 2015. Porto Alegre: 
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, 2015. p. 51. 
25 SUSEPE, Superintendência dos Serviços Penitenciários. Presídio Regional de Pelotas. Disponível 
em: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=12&cod_conteudo=78>. Acesso em: 
14 de julho de 2018. 
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3. O intramuros: para além das previsões legais 

Não desconhecendo da complexidade da questão penitenciária, que envolve 

diferentes configurações26, podemos nos amparar em Luiz Antônio Bogo Chies, 

para quem: 

 
O reconhecimento de que a compreensão da questão 
penitenciária não pode estar restrita às ilusórias fronteiras 
do que se costuma chamar de sistema prisional – ambientes 
de sequestro punitivo em si e rede de instituições e órgãos 
de caráter público que atuam na gestão e controle da 
execução penal do encarceramento – não é novidade no 
campo. Mesmo nos níveis que se podem considerar focados 
nas instituições formais, é significativa a percepção de que 
este sistema prisional (ou uma imagem dele) é elemento de 
uma configuração mais ampla – o Sistema Penal, ou de 
Justiça Criminal – da qual participam instâncias legislativas, 
policiais e judiciárias, e à qual se deve agregar toda uma 
complexidade referente aos setores político-estatais de 
governabilidade, sobretudo os especializados em áreas de 
justiça e segurança pública.27 

Neste sentido se utiliza da ideia de configuração prisional e elenca como 

envolvidos – exemplificativamente – os seguintes: Ministério Público, Judiciário, 

Ministério da Justiça, CNPCP, DEPEN, Outras instâncias Estatais (saúde, educação, 

por exemplo), Órgãos do Governo Estadual, Administração da prisão, Agentes 

Penitenciários, Equipes Técnicas, Presos, Comandos/Facções, Outros grupos 

internos, Grupos Religiosos, ONGs, Instituições de Ensino/Pesquisa/Universidades, 

Conselho da Comunidade, Familiares, Defensoria Pública, Advogados, Instituições 

Policiais.28 

No presente estudo objetivamos trabalhar especificamente com o recorte 

das configurações do intramuros, com a situação peculiar deste sistema no qual a 

Defensoria Pública se insere e quais as implicações para a atuação desta. 

Com o fim de compreender nuances e particularidades da vida intramuros 

nos utilizaremos de Gresham Sykes e Augusto Thompson. Sykes através de sua 

obra “La sociedad de los cautivos”, um estudo de um cárcere de segurança máxima 

estadunidense, publicado originalmente em 1958, com recente tradução para o 

espanhol (2017) e Thompson, com o livro “A questão penitenciária”, que teve sua 

primeira edição publicada em 1976 (aqui utilizamos a 5ª edição, de 2002). 

                                                           
26 ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999. 
27CHIES, Luiz Antônio Bogo. Questão Penitenciária: obstáculos epistemológicos e complexidade. 
Revista Paranaense de Desenvolvimento, v.35, n.126, Curitiba, jan./jun. 2014.  p. 38-9. 
28 CHIES, Luiz Antônio Bogo. Questão Penitenciária: obstáculos epistemológicos e complexidade. 
Revista Paranaense de Desenvolvimento, v.35, n.126, Curitiba, jan./jun. 2014. p. 42. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

 

33 

 

Tratam-se de dois significativos referenciais, através dos quais se busca 

demonstrar que embora o lapso temporal entre a escrita e o tempo presente as 

principais angustias ainda permanecem e, no caso de mudança, se inclinam para o 

agravamento. 

Apesar de Sykes descrever uma penitenciária de segurança máxima 

estadunidense os problemas enfrentados são, em grande medida, aplicáveis à 

realidade brasileira. No que tange a Thompson, há críticas ao seu trabalho, 

afirmando ser em grande medida baseado em Sykes sem a devida referência29, 

contudo entendo que sua obra se reveste de validade e relevância por sua 

trajetória profissional (advogado atuante nos intramuros do cárcere e diretor do 

sistema penal), além do seu local de fala, lançando seu olhar especificamente sobre 

as instituições brasileiras. 

Sykes alerta que a pena de prisão produz conglomerados de indivíduos em 

espaços determinados durante longos períodos, o que gera inevitavelmente um 

sistema social.30 “Debemos ver la prisión como una sociedad dentro de otra”31. Se 

evidencia a particularidade existente no intramuros. O que nos permite falar na 

existência de uma sociedade no intramuros é a presença de interações entre os 

indivíduos pertencentes a este espaço (presos entre si, ou ainda com funcionários), 

caso contrário seria um aglomerado de pessoas, como animais em jaula, 

cumprindo os funcionários o papel de tratadores.32 Sendo, portanto indispensável 

à formação de configurações entre os indivíduos, “o conceito de configuração 

chama a atenção para a interdependência das pessoas”33. Segundo Elias34 as 

configurações são possíveis através da comunicação, utilização de símbolos 

comuns, a prova é a existência de pronomes. Somente podemos falar em “eu”, 

porque existe o “tu”, “ele”, “nós” e assim por diante. 

Tanto Sykes como Thompson falam sobre as contradições das funções da 

prisão e neste cenário há por parte dos agentes penitenciários – no caso brasileiro 

– uma preocupação muito grande em relação à custódia dos presos, deixando para 

segundo plano, quando não ignorando por completo, as demais funções da prisão 

(que são contraditórias entre si). 

Ao falar sobre tal situação, utilizando a LEP como referencia, Thompson 

elucida: 

                                                           
29 Tal crítica foi realizada pelo professor Luiz Antônio Bogo Chies, durante as discussões 
subsequentes à apresentação dessa pesquisa no GT 2 (Segurança Cidadã, Justiça Criminal e Questão 
Penitenciária) do 2º Workshop Extremo Sul de Pesquisa Empírica em Direito. 
 
30 SYKES, Gresham. La sociedad de los cautivos: Estudio de una cárcel de máxima seguridad. 
Traducción de Ramiro Gual; Sebastián Pacilio; Elena Odriozola. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2017. 
p. 42. 
31 Ibidem, p. 43. 
32 Ibidem, p. 56. 
33 ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999. p. 144. 
34 Ibidem, passim. 
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[...] apesar da energia usada pelos preceitos legais, 
convergentes no sentido de destacar, especialmente, a 
reabilitação, dentre os escopos da pena carcerária, os fins de 
punição e intimidação permanecem intocados, inexistindo 
regra alguma a autorizar possam ser desprezados, em maior 
ou menor extensão, se isso for necessário, em benefício da 
atividade reeducativa. Isto é, se houver atrito de caráter 
operacional entre os vários fins, o relaxamento daqueles em 
favor deste não conta com o amparo legal.35 

 Neste sentido, a manutenção do apenado privado de sua liberdade, com o 

intuito de aplicação das chamadas teorias “re” (ressocialização, reeducação, 

readaptação) é ignorada e a manutenção da ordem dentro do presídio, evitando 

fugas e desordens, torna-se um fim em si próprio.36 

Embora aparentemente os guardas tenham um poder absoluto sobre os 

presos, tal fato não é verdadeiro, uma vez que estão condicionados a leis que 

regulam suas condutas. Mas, para além do aspecto normativo, “los custodios – a 

pesar de su supremacía teórica – están vinculados a sus cautivos en una relación 

de conflicto más que de obligado consentimiento [...]”37. Para o exercício do poder 

sobre outrem é necessário que no último haja uma convicção interna para realizar 

o cumprimento da ordem. Tal fator de ordem moral é condição presente na ampla 

maioria das organizações sociais, mas no que tange aos apenados tal elemento não 

está presente.38 A ausência deste fator traz um elemento complicador ao exercício 

do poder e tem relação com as configurações próprias deste ambiente: os guardas 

não “agem” livremente, eles “reagem” frente a ação dos presos. 

Isto decorre do fato de os presos também possuírem uma parcela de poder. 

Encontramos em Elias apoio para confirmar tal assertiva pois, segundo ele, mesmo 

que de forma muito desigual, a relação de poder existe, pois é inerente as relações 

de interdependência dos indivíduos. “O poder não é amuleto que um indivíduo 

possua e outro não; é uma característica estrutural das relações humanas – de 

todas as relações humanas”39.  

O poder dos presos pode ser percebido (no caso do PRP) numa linha 

ascendente, iniciando com os chaveiros – preso responsável pelas chaves das celas 

pertencentes a sua ala, num segundo momento a engrenagem evolui e há a 

elaboração das prefeituras (correspondente à liderança das alas) e por fim o seu 

                                                           
35 THOMPSON, Augusto. A Questão Penitenciária, de acordo com a Constituição de 1988. 5ª Edição 
Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.  p. 4. 
36 SYKES, Gresham. La sociedad de los cautivos: Estudio de una cárcel de máxima seguridad. 
Traducción de Ramiro Gual; Sebastián Pacilio; Elena Odriozola. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2017; 
THOMPSON, Augusto. A Questão Penitenciária, de acordo com a Constituição de 1988. 5ª Edição 
Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. 
37 SYKES, Gresham. La sociedad de los cautivos: Estudio de una cárcel de máxima seguridad. 
Traducción de Ramiro Gual; Sebastián Pacilio; Elena Odriozola. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2017. 
p. 100. 
38Ibidem, p. 100-2. 
39 ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999. p. 81. 
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auge mais preocupante, as facções, que ultrapassam as barreiras físicas do cárcere 

e atuam também para além dos muros. 

Assim são estabelecidas configurações muito particulares, que visam 

garantir o funcionamento da prisão. Sem a adesão dos presos é impossível garantir 

“a ordem”, há inúmeras dificuldades, uma delas seria a desproporção entre 

guardas e presos. Já dizia Elias40 que com o aumento do número de jogadores, fica 

cada vez mais difícil um indivíduo, ou grupo de indivíduos se motivar de forma 

independente. Suas “ações” passam a ser em grande medida “reações”, isto porque 

não conseguem se mover apenas pela sua vontade, devem necessariamente levar 

em consideração as ações dos demais jogadores. 

No caso da prisão o jogo é extremamente complexo, isto porque não envolve 

apenas dois grupos distintos e desproporcionais, de um lado presos em número 

muito elevado e de outro funcionários da prisão em número reduzido. Apenas este 

fator já seria o suficiente para gerar teias de jogos altamente complexos, mas se 

agrega a tal fator as rupturas existentes dentro desses dois polos – tidos como 

opostos. 

Na sociedade dos detidos há rupturas visíveis através das diferentes 

nominações dos presos. Também é mister observar que o preso não se porta, em 

sua ampla maioria, como um ser solidário para com seus companheiros, pelo 

contrário, luta para obter vantagens, mesmo que para isso a coesão entre os 

detentos seja fulminada ou mitigada.41 

No âmbito dos funcionários penitenciários também existem contradições. 

Thompson42 fala sobre o jogo de força entre guardas e funcionários classificados 

como terapeutas (psicólogos, assistentes sociais, etc). Dentre as várias funções do 

cárcere, os guardas assumiram (podemos dizer que unicamente) a função de 

manutenção da ordem, enquanto os terapeutas estão engajados com a regeneração 

do preso. Ambas as posições se chocam. Para que os terapeutas possam exercer 

seu trabalho de modo satisfatório é necessário que os guardas retirem das celas os 

presos e os levem até o local de atendimento. Segundo os guardas este fluxo de 

presos pelos corredores é prejudicial à manutenção da segurança e ordem interna, 

em contrapartida os terapeutas não estão preocupados com a segurança, apenas 

querem exercer a sua função profissional dentro do estabelecimento. 

Esta ruptura no interior dos grupos é muito clara na fala de Chies: 
 

Numa perspectiva aparentemente mais restrita, mas não 
menos complexa, um ambiente prisional (e suas 
consequentes dinâmicas) envolve um grande número de 
grupos que sequer são internamente homogêneos – 

                                                           
40 ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999. passim. 
41 THOMPSON, Augusto. A Questão Penitenciária, de acordo com a Constituição de 1988. 5ª Edição 
Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. p. 66. 
42 Ibidem, p. 53-6. 
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encarcerados, agentes de segurança, técnicos, funcionários 
da administração. Esse ambiente ainda recebe o impacto de 
grupos externos, tais como familiares, instituições religiosas, 
educacionais, do terceiro setor e, inclusive, instituições 
criminais.43 
 

Esta ruptura de interesses tanto entre os presos, como funcionários gera 

uma imensidão de pequenos grupos, tornando ainda mais complexo o jogo de 

poderes no intramuros, pois havendo o aumento do número de jogadores não há 

predomínio de um sobre o outro e as “ações” são cada vez menos promovidas pela 

convicção própria, mas cada vez mais no sentido de ser a única atitude cabível 

frente às “ações” dos demais jogadores.44 

É neste ambiente amplamente complexo e contraditório que a Defensoria 

Pública veio a se inserir, de modo formal, na execução criminal, através da Lei nº 

12.313/ 2010. É apenas em 2010 que a Defensoria Pública, como órgão estatal 

garantidor de acesso à justiça aos presos adentra neste emaranhado de 

configurações. Porém, o que se deve levar em consideração é o fato de que o 

sistema intramuros é demasiado antigo e suas estruturas de lideranças, benefícios, 

troca de favores à muito consolidadas. 

Com o fim de exercer sua atividade legalmente estabelecida, a Defensoria 

Pública necessita se adaptar a esta “sociedade dentro de outra sociedade”. Esta 

adaptação pode ser observada quando do período de pesquisa de campo realizado 

junto com a Defensora Pública quando, em suas “visitas” ao PRP, foi possível 

adentrar os muros e verificar in locu a existência das configurações. 

 
4. Atividades da Defensoria Pública no interior do PRP e as configurações 
estabelecidas 

 

Nas quatro semanas do trabalho de campo foram acompanhadas todas as 

atividades da Defensora Pública no intramuros do PRP. Dentre estas: atendimento 

aos presos, realização de audiências de oitiva no PAD com a Comissão Disciplinar, 

bem como audiências de justificação do PAD (com Juiz e Promotor) também 

realizadas no interior do estabelecimento prisional. 

A Defensora Pública lotada na execução criminal da Comarca de Pelotas 

atende uma população carcerária que circunda 1.000 pessoas. Além da Vara de 

Execução Criminal é também competência da Defensora o JECrim – Juizado 

Especial Criminal e as colidências da 4ª Vara Criminal. Ademais, pelo número de 

Defensores lotados na Comarca e o rodizio do período de férias, dificilmente 

haverá momento no qual não se atue como substituto em outra Vara.  

                                                           
43 CHIES, Luiz Antônio Bogo. A questão penitenciária. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 
25, n. 1. p. 30. 
44 ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999. passim. 
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No período do acompanhamento foram realizadas 19 audiências de oitiva 

nos PADs (Processo Administrativo Disciplinar) com a Comissão Disciplinar, as 

quais são realizadas em sala muito pequena, localizada próxima à entrada do 

prédio. Puderam ser realizadas audiências em duas ocasiões, uma tentativa restou 

infrutífera sob a alegação de que o ambiente não era seguro para nossa entrada, 

pois havia um princípio de rebelião. 

Para que as audiências se realizem é necessário que um agente 

penitenciário proceda a “busca” do preso, ou seja, um agente precisa se dispor a 

sair do seu posto e proceder a condução do preso (cela – sala de audiência – cela). 

Esta necessidade torna demasiadamente complexa e demorada a realização das 

audiências, é necessário encontrar um agente penitenciário “disposto” a realizar a 

condução do preso. Há ocasiões em que se fica por um longo período esperando 

que “tragam” o preso, o que atrasa o andamento das audiências, inclusive tornando 

necessário deixar de realizar algumas devido ao horário. 

As audiências de justificação nos PADs são realizadas com a presença do 

Juiz, Defensora e Promotor (pode ocorrer deste estar ausente). Essas ocorrem na 

sala dos Agentes da Segurança da SUSEPE. Foram realizadas 28 no período. Nestas 

se enfrenta o mesmo dilema, ou seja, a demora da chegada do preso até a sala de 

audiência. 

Em linhas gerais o “transporte” do preso costuma se realizar de modo mais 

eficiente quando das audiências com o Juiz. O comportamento sugere que atender 

a solicitação do Juiz tem maior relevância do que atender o colega ou Defensora 

Pública, uma vez que esta realiza idas periódicas ao presídio, não impondo seu 

status de Defensora Pública, porém mantendo um tratamento em grau de 

igualdade. Com isso não pretendo sugerir que o Juiz age de modo a se sobrepor 

sobre os demais atores do sistema penitenciário, apenas busco salientar que 

mesmo que de modo inconsciente parece haver um maior grau de consideração 

pelo Juiz do que pela Defensora, ou que a maior convivência cause este sentimento 

de proximidade e, portanto possa se retardar o atendimento da solicitação. 

É importante frisar que não se trata de um favor realizado pelo agente 

penitenciário ao Juiz, colega da Comissão Disciplinar ou Defensora. No entanto, 

parece manter muito mais um aspecto de contribuição pessoal do que atribuição 

essencial da função. Podemos dizer que tal percepção se deve as configurações 

peculiares estabelecidas neste ambiente para possibilitar a realização das 

atividades. 

Os atendimentos realizados aos presos representam a maior 

particularidade do sistema, foram realizados cerca de 70 atendimentos no período 

da pesquisa.45 Estes atendimentos possuem diferentes motivos:  

                                                           
45A informação numérica é uma estimativa, levando em consideração as anotações realizadas no 
caderno de campo. Tendo em vista que o objetivo da pesquisa não é quantificar os dados, mas 
realizar uma análise qualitativa, os números não são as principais fontes de informação, em 
determinados momentos se realizou conversas informais com agentes penitenciários objetivando 
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• o PEC (Processo de Execução Criminal) do preso pode estar em carga com a 

Defensoria Pública e para apresentar resposta pode ser necessário ouvir o 

preso, muito ocorre no caso de fuga ou descumprimento de condições de 

livramento condicional, a Defensora busca colher a justificativa do preso para 

apresentar no processo; 

 

• solicitação de alguma providência por parte da família e assim para confirmar a 

situação se realiza uma conversa com o preso para tomar nota da pretensão; 

 

• pedido de atendimento que pode ser feito pelo próprio preso, através da lista 

que o “jurídico” da ala entrega a Defensora; 

 

• a pedido de algum agente penitenciário, em determinado momento isto 

ocorreu, pois uma detenta estava doente e a agente penitenciária pediu que a 

Defensora realizasse um atendimento para ela a fim de solicitar atendimento 

médico; 

• ou ainda, a partir de pedidos/“gritos” dos presos, quando percebem a presença 

da Defensora dentro do estabelecimento prisional. 

 

Muitas vezes não foi possível concluir o atendimento da lista prévia da 

Defensora porque inúmeros presos solicitaram atendimento quando a avistaram. 

Em atendimento a “cela do seguro”46 foram realizados 6 atendimentos extras, ou 

seja, não previstos. 

O que mais chama a atenção em relação aos atendimentos diz respeito as 

suas condições, eles não são realizados em sala própria, mas sim nas “bocas das 

galerias”. Quando questionada por que do atendimento nestes locais, a Defensora 

relatou que a demora para a chegada dos presos até a sala dificultava em muito seu 

trabalho, em uma tarde conseguia realizar 6 atendimentos o que comparado a uma 

tarde atendendo nas “bocas”, 34 apenados em uma ocasião, demonstra como um 

ator pode influenciar as configurações, neste caso o agente penitenciário. 

Frente à “ação” do agente penitenciário em demorar na apresentação do 

preso, seja devido a falta de vontade ou a necessidade de revistas na saída e volta 

das celas, a única “reação” da Defensora que pode contribuir para a realização de 

seu trabalho é realizar o atendimento nas “bocas da galeria”, de pé do lado de fora 

da grade, sendo observada por inúmeros presos que ficam caminhando no 

corredor da galeria. 

                                                                                                                                                                          
obter informações sobre o funcionamento do sistema intramuros o que impossibilitou um 
acompanhamento fiel do número de atendidos. 
46 Local onde ficam abrigados os detentos condenados por crimes sexuais. 
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Porém, o mais intrigante é a relação que a Defensora Pública necessita 

estabelecer com o “jurídico”47 de cada ala. Quando do chamamento do preso, não é 

o agente penitenciário que o realiza, mas sim o “jurídico”. O agente se furta a 

chamar o “jurídico” para que este converse com a Defensora e realize o 

chamamento dos presos. 

O que foi possível verificar é que quanto mais organizado este for, mais fácil 

se torna o trabalho da Defensora Pública. Contudo, a Defensora não tem a opção de 

escolha em tratar ou não com o “jurídico”, ele é uma realidade constituída do 

sistema, onde a Defensora para ter acesso aos seus assistidos necessita se 

submeter a tal “poder informal” da penitenciária, pois caso contrário encontrará 

barreiras para desempenhar seu trabalho. 

É possível verificar que há para além de toda carga de trabalho e tensão que 

inerente ao ambiente prisional, as configurações existentes no intramuros, que 

requerem por parte da Defensora Pública uma adaptação para que seja possível a 

realização de suas atividades. 

 
5. Considerações Finais 

Diante de todas as informações apresentadas, primeiro de modo amplo, 

falando sobre as configurações peculiares das prisões de modo genérico e 

posteriormente especificamente do PRP no que afeta diretamente o trabalho da 

Defensoria Pública é necessário concordar com Sykes e reconhecer se tratar a 

prisão de uma “sociedade dentro de outra sociedade”, ou seja, uma sociedade 

paralela. 

Esta sociedade paralela mantem o seu próprio padrão de relacionamento, 

sendo necessário que aqueles que por algum motivo necessitam adentrar no 

intramuros sejam obrigados a se adaptar a esta forma de vivência. Embora não seja 

a realidade permanente daqueles que transitam entre o intra e extramuros, 

quando atravessam os muros da prisão precisão se submeter a uma configuração 

específica, caso contrário não serão reconhecidos como partícipes daquela 

sociedade, não sendo aceitos por seus integrantes. 

Neste sentido a Defensora Pública busca estabelecer estratégias que 

auxiliem o desenvolvimento de suas atribuições institucionais, para tanto em 

alguns aspectos é necessário aceitar as teias de configurações, como Elias elenca, 

previamente existentes, e visar estabelecer relações que permitam a sua aceitação 

como membro integrante do sistema social ali vigente. Procura estabelecer 

interdependências que não comprometam sua essência de órgão estatal garantidor 

de acesso à justiça, mas a auxilie a cumprir suas metas. 

Quando realiza os atendimentos dos apenados nas próprias galerias, busca 

driblar o obstáculo da demora em trazer os presos até a sala de atendimentos, a 

                                                           
47 Jurídico é o nome comumente dado ao preso que realiza o intercambio entre os presos e demais 
pessoas, não foge a regra a Defensora Pública. 
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Defensora faz, portanto uma “escolha”: deixa de prestar atendimento em particular 

ao detento, para ser possível atender um maior número, o que de outro modo seria 

impossível. Não se trata especificamente de uma “opção”, mas sim de uma “reação” 

possível frente às configurações existentes. Já o “bom relacionamento” da 

Defensora com o “jurídico” é o meio capaz de possibilitar a realização de 

atendimento com seus assistidos. 

Podemos afirmar que o simples fato de a Defensora Pública atravessar um 

muro faz com que seja necessário se adaptar às configurações desta sociedade 

peculiar existente no intramuros. 
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A relação da cidadania com o pluralismo como fundamentos constitucionais para 
a implementação de políticas sociais no estado plural brasileiro 
 
The relationship of citizenship with pluralism as constitutional foundations for the 
implementation of social policies in the brazilian plural state 
 
Fernanda Ollé Xavier - Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pelotas/RS 
– UCPEL, mestre em Direito Internacional e Econômico pela Universidade Católica de 
Brasília/DF e doutoranda do Programa de Pós-graduação em Política Social e Direitos 
Humanos da UCPEL. 
 
Resumo: O artigo propõe uma reflexão sobre a importância de se relacionar os 
princípios constitucionais da cidadania e do pluralismo, conforme estatuídos na 
Constituição Federal Brasileira de 1988, como contribuição para a implementação de 
políticas sociais no país, tendo em vista a pluralidade cultural que caracteriza sua 
sociedade. Para tanto, foi desenvolvido em duas seções; a primeira destinada à análise 
das definições e dimensões que ascendem o pluralismo; e a segunda, visando a uma 
reflexão sobre a cidadania, bem como a sua relação com o pluralismo político, onde se 
defende o primado do pluralismo lato sensu como melhor exegese do preâmbulo da 
Carta Magna. Concluiu-se por uma visão mais humanista sobre participação política e 
sobre os valores que ascendem o Estado Democrático de Direito. 
 
Palavras-chave: Princípios constitucionais brasileiros. Cidadania. Pluralismo. Políticas 
Sociais. 
 
Abstract: This article proposes a reflection on the importance of relating the 
constitutional principles of citizenship and pluralism, as established at 1988’s Brazilian 
Federal Constitution, as a contribution to implementation of social policies at the 
country, in a view of the cultural plurality that characterizes its society. Therefore, it was 
developed in two sections; the first one aimes in analyzing definitions and dimensions of 
pluralism; and the second, aiming at a reflection on citizenship, as well as its relationship 
with political pluralism, where the primacy of pluralism lato sensu is defended as the 
best Constitution’s preamble exegesis. It was concluded in a more humanistic view on 
political participation and on the values that ascend the Democratic State of Right. 
 
Keywords: Brazilian constitutional principles. Citizenship. Pluralism. Social politics. 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. O Estado plural como fundamento constitucional brasileiro; 
3. A implementação de políticas sociais no Brasil como corolário da relação entre os 
fundamentos constitucionais da cidadania e do pluralismo; 4. Conclusão; 5. Referências.  
 
 

1. Introdução  

 A gestão de políticas sociais no âmbito de um Estado plural exige, 

preliminarmente, o estudo do "pluralismo", que está relacionado, quanto à sua gênese e 

epistemologia, com um rol de elementos e institutos das ciências sociais e humanas. 
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Dentre tais elementos, destaca-se a cidadania que, jungida à questão democrática e ao 

Estado, formam o "tripé" estruturante do pluralismo.  

 No Brasil, o pluralismo começou a ser um tema de preocupação doutrinária a 

partir dos estudos realizados pelo autor Antônio Carlos Wolkmer, mormente no que diz 

respeito ao pluralismo jurídico comunitário-participativo. De acordo com Wolkmer, 

discutir pluralismo significa a "edificação da nova instância de normatividade social” 1. E 

nesse sentido, a temática pode ser desenvolvida a partir de uma dimensão política, 

jurídica, antropológica, sociológica e filosófica.  

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88) preconizou a construção de 

um Estado plural, na medida em que previu as exigências de uma sociedade pluralista, 

multicêntrica e pós-moderna, com base em um Estado Democrático de Direito. A história 

retrata que o país sempre concentrou um povo multicultural, desde os indígenas, 

europeus, africanos, orientais, até os recentes imigrantes. Assim, para que se permitisse 

estabelecer a harmonia com tanta diversidade, a nação brasileira sedimentou-se em um 

regime fundado no reconhecimento e no respeito às diferenças e miscigenações, a fim de 

possibilitar a representação de todos, inclusive das minorias. Isto é, "destinad(a) a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos"2. 

 No que tange à questão da cidadania, as pesquisas realizadas no Brasil têm como 

principal objeto a evolução da cidadania política3, a exemplo das realizadas pelos 

politólogos, José Murilo de Carvalho e Luiz Carlos Bresser Pereira. Marshall, por sua vez, 

ao definir cidadania política, fê-la ao encontro da perspectiva liberal contemporânea, 

isto é, designando a participação do povo no exercício do poder político4. A tal definição, 

Saes propôs uma revisão crítica em sua obra, "A Evolução da Cidadania Política no 

Brasil", pois argumentou que a definição marshalliana retrata um ideal político, "mas 

não se presta à caracterização do funcionamento real do Estado capitalista" 5, uma vez 

que as decisões políticas estão concentradas nas mãos de uma elite política ou classe 

dominante. Consoante tal ponderação, e a partir de um estudo bibliográfico, o trabalho 

propõe uma reflexão sobre a cidadania na perspectiva constitucional do Estado 

Neoliberal, mas com um olhar para a sua dimensão da alteridade, o que exige uma 

reflexão sociológica, antropológica e filosófica sobre o tema.  

 Expõe-se um raciocínio sobre como se relacionam a cidadania e o pluralismo no 

âmbito do texto constitucional brasileiro, o qual alvitra como um de seus objetivos 

máximos, a formação de um Estado plural. Parte-se do pressuposto de que a análise 

desta relação viabiliza e humaniza a exequibilidade das políticas sociais no contexto 

                                                           
1 WOLKMER, Antônio Carlos, 2001, p. 169. O referido autor inaugurou no Brasil a proposta teórica sobre o 
pluralismo jurídico comunitário participativo. 
2 Parte do enunciado no Preâmbulo da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
3 DE SAES, Décio A.M. A evolução da cidadania política no Brasil. In: Estudos Avançados, v.15, n. 42. São 
Paulo: 2001.  
4 DE SAES, 2001, apud MARSHALL, s.d. 
5 Op. cit., p. 381. 
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nacional, as quais foram obstaculizadas diante do atual sistema neoliberal capitalista, 

porquanto alavancou os níveis de desigualdade social no Brasil. Isto é, sugere-se uma 

reflexão de contraponto à argumentação estritamente política do pluralismo como 

fundamento constitucional brasileiro6, e enquanto modelo para a implementação de 

políticas sociais no país, sustentando-se que o êxito destas políticas exige uma 

ressignificação daquele fundamento ao encontro de uma exegese que eleve o pluralismo 

e a cidadania a dimensões de alteridade. Portanto, buscar-se-á demonstrar que tal 

concepção é a mais apta para a formulação das linhas de elaboração, gestão e execução 

de políticas sociais no seio da comunidade plural, que vem experimentando 

significativas mudanças no contexto político, social, econômico e cultural do país. Ou 

seja, que a efetivação de políticas públicas no Brasil tornar-se-ão mais viáveis - ou em 

princípio tornar-se-ão políticas na pauta da agenda estatal -, no momento em que a 

administração pública e seus agentes imiscuírem-se no pressuposto de que, para 

realizar política social, tem-se que avaliar a cidadania e o pluralismo em um escorço 

sociológico e na perspectiva de alteridade; e não apenas em suas dimensões políticas. 

 Logo, o trabalho será composto por duas seções: a primeira abordará a definição 

de pluralismo e as decorrências políticas a seu respeito no que concerne ao contexto 

brasileiro; a segunda parte terá como tema a questão da cidadania, momento em que se 

discorrerá sobre suas vertentes teóricas e alguns aspectos axiológicos a ela imbricados; 

e a terceira parte terá por objeto, a efetividade das políticas sociais no contexto plural 

brasileiro.  

  
2. O Estado plural como fundamento constitucional brasileiro  

 Ao encontro do entendimento de que Constituições não podem controlar 

ideologias, segundo intitulação da obra de Donizetti, Hannah Arendt trouxe à baila que, 

"o pluralismo corresponde, como inerência, à própria condição humana", ou seja, "(a) 

pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, 

humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, 

exista ou venha a existir” 7.  

 Wolkmer, por sua vez, ao aventar sobre a dimensão filosófica do pluralismo, 

aliou-se àquele pensamento de Arendt, asseverando que: 

 
 A compreensão filosófica do pluralismo reconhece que a vida 
humana é constituída por seres, objetos, valores, verdades, 
interesses e aspirações marcadas pela essência da diversidade, 
fragmentação, circunstancialidade, temporalidade, fluidez e 
conflituosidade.8 

                                                           
6 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (omissis); II - a 
cidadania; (omissis); V - o pluralismo político. (Grifo nosso). 
 
7 DONIZETTI, 2011 apud ARENDT, 2007, p. 15-16. 
8 WOLKMER, 2001, p. 172. 
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 Esta ideia que emerge acerca do pluralismo representa o ponto de partida 

proposto no trabalho sobre a sua relação com a cidadania para a efetivação de políticas 

sociais no contexto brasileiro. 

 De fato, abordar o pluralismo significa transitar e avaliar a própria essência 

humana, as individualidades subjetivas, o "outro eu" 9, as quais, consideradas em um 

determinado território organizado sob um regime democrático, dão azo à organização e 

legitimação do poder político e à estrutura institucional do Estado. Isto é, de acordo com 

a observação de Wolkmer, "a dimensão pluralista não se limita a conclamar a realização 

estritamente particular de cada um, mas sim, à particularidade de cada um com uma 

diferença"10. Pois, como bem aludiu Boaventura de Souza Santos, cada um de nós 

formamos uma rede de intersubjetividades "(...) que correspondem às várias formas de 

poder que circulam na sociedade" 11. Logo, estudar o pluralismo exige transcender-se ao 

seu aspecto essencialmente político, formal, procedimental12, conforme elencado no rol 

dos fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil.  

 Realmente, quando o legislador constituinte elegeu o pluralismo como princípio 

jurídico vinculante da organização do  Estado, de fato o fez em consonância com a 

sociedade constitutiva do país: policêntrica,  marcada pela heterogeneidade étnica e 

cultural e pela divergência de interesses, com a finalidade de extirpar a centralização e a 

unicidade das decisões, políticas ou administrativas. Todavia, aparenta notória a 

transformação do pluralismo em mero instrumento estatal, com conotação estritamente 

formal, quando os atores políticos nacionais articulam tornar pragmático o texto 

constitucional, uma vez que aquele fundamento é tomado como mero arranjo 

institucional para se chegar a decisões políticas. Com efeito, ao se relacionar a 

participação política como simples modo de estar em pleno exercício do voto e de ser 

votado, privilegiam-se os aspectos procedimentais do processo de acionamento da 

máquina governamental, destituindo-lhes de seus atributos substanciais. 

 Além de figurar como princípio para a organização estatal no Preâmbulo da Carta 

Magna, o pluralismo também é aludido como fundamento constitucional, mas na sua 

conceituação política, conforme consta do artigo 1º, inciso V. Com efeito, o pluralismo é 

um elemento polissêmico, admitindo variadas extensões, política, jurídica, filosófica, 

antropológica, sociológica, econômica. O pluralismo político, por sua vez, se expressa 

pelas seguintes características: a liberdade de associação, a possibilidade de 

participação no poder governamental, o reconhecimento de um padrão mínimo de 

valores na sociedade13. A estas, permite-se acrescentar o "agonismo"14, como 

                                                           
9 Expressão cunhada pelo filósofo e jurista italiano, Eligio Resta, em sua obra, "O Direito Fraterno", ao se 
referir sobre o princípio da fraternidade no Direito. 
10 WOLKMER, 2001, p. 174. 
11 SANTOS, 2005, p. 107. 
12 À luz de uma equiparação à teoria de Joseph Schumpeter que, em sua obra: "Capitalismo, Socialismo e 
Democracia (1942)", reduziu a democracia a um método procedimental, de conteúdo eminentemente 
formal. 
13 NASPOLINI, 2006. 
14 Expressão utilizada por Chantal Mouffe, para designar o conflito e/ou as divergências que integram a 
definição de pluralismo, isto é, o "pluralismo agonístico". 
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característica inerente a todas as suas dimensões, significando que o pluralismo também 

reconhece a diversidade e os conflitos que são ínsitos de uma sociedade plural, e que 

avivam os movimentos sociais de caráter petitório e revolucionário, que retratam o 

sistema democrático, o qual tem por base. Por certo, o pluralismo gera uma estrutura 

normal de diferenças, dissensos e confrontos. 

 Logo, reitera-se a ideia central do estudo, firmada na crítica de que o 

pragmatismo político suplanta a face agonística do pluralismo, uma vez que, ao ser 

invocado como princípio constitucional para a realização de políticas públicas - in caso, 

as sociais -, sobreleva-se o arranjo procedimental, igualmente específico de um Estado 

democrático, em detrimento das reivindicações, particularidades e diversidades 

oriundas da fração social que clama pela providência do Estado. Ou seja, o pluralismo 

político no Brasil restou traduzido apenas como arcabouço da representatividade 

partidária, do sistema eleitoral e dos demais entes associativos com finalidades políticas, 

dissociado dos fins, valores e interesses que animam a luta dos atores coletivos de uma 

sociedade democrática. Quando na realidade, a proposta do legislador constituinte em 

inserir o pluralismo político no elenco dos fundamentos da ordem estatal democrática 

brasileira, e como um dos retratos representativos da dignidade humana, teve como 

principal desígnio, ancorar o desenvolvimento político, econômico e social do Estado 

brasileiro, a partir do reconhecimento de que neste prosperava uma sociedade plural, 

tanto de interesses, como de ideologias.  

 Nesta linha, é o entendimento de Samuel Naspolini, que dedicou estudo ao tema 

do pluralismo político, ao declarar que:  

 
Partidos políticos, sindicatos, associações locais ou grupos de 
interesses específicos convergiriam em razão dos objetivos 
comuns de influenciar, por intermédio da ação coletiva, a 
formulação e o implemento de políticas públicas, (...). A noção de 
democracia é, portanto, reinterpretada no sentido não de  uma 
 onipotente  condução  majoritária  dos  negócios  do  governo, 
 mas  do  dinâmico e contínuo processo da formação de consensos 
sociais entre as forças pluralistas,  por  isso  mesmo  lançadas  em 
 um  “jogo”  concorrencial pacífico e tolerante.15  
 

 Wolkmer, por sua vez, ao definir pluralismo político, o emprega como uma 

"diretriz histórico-estratégica ou modo de análise assentado em práticas de direção 

descentralizadas, e que realça a existência de um complexo corpo societário formado 

pela multiplicidade de instâncias sociais organizadas e centros autônomos de poder (...)" 
16. 

 Deste modo, é possível afirmar que os "consensos sociais" mencionados por 

Naspolini emergem daqueles padrões mínimos de conteúdo axiológico, destacados como 

uma das características do pluralismo; os quais delineiam os direitos fundamentais que 

                                                           
15Op. cit., p. 21. 
16 Op. Cit., p. 173. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

47 

 

compõem o corpo finalístico da CF/88. O que permite sustentar, portanto, que um dos 

corolários do pluralismo - assim como de sua dimensão política também - é o resguardo 

dos direitos e garantias individuais da pessoa, quais sejam, civis, políticos e sociais, 

significando que o Estado deve garantir a proteção de toda a subjetividade que forma o 

ser humano, e as (inter)relações que ele estabelece nos grupos sociais em que vive. 

Configurar-se como Estado plural em seu sentido mais amplo, destarte, é primar por 

todas estas particularidades, diversidades e interesses que permeiam o povo que o 

compõe quando da articulação, elaboração e execução de políticas sociais pelos seus 

agentes políticos. 

 Diante do exposto emerge a seguinte indagação: o pluralismo político, de acordo 

com as definições apontadas, por si só, pode servir de base de ação para a elaboração e 

execução de políticas sociais no atual contexto neoliberal brasileiro?  

 Mediante a abordagem realizada na segunda seção deste artigo, dedicada à 

análise da cidadania e de sua relação com a definição de pluralismo a partir do texto 

constitucional, pretende-se demonstrar que uma das contribuições para a 

implementação das políticas sociais engendradas no Brasil somente será atingida se os 

agentes políticos tomarem como paradigma precípuo, o modelo de pluralismo que 

reflete o ideal do legislador constituinte, o qual se encontra estampado no preâmbulo da 

Carta Federal. Defende-se, pois, que o fundamento do pluralismo político arrolado no 

art. 1º da CF/88 foi tomado pelos representantes estatais como um princípio 

procedimental, de arranjo institucional para a democratização do país através do 

sistema representativo; ou seja, como paradigma para a organização do regime político-

partidário do Estado. 

 Nessa razão, importa destacar o que foi tecido por Wolkmer sobre o pluralismo 

instituído sob um modelo estatal liberal-democrático: 

 
Embora se reconheça uma longa trajetória dos pluralismos 
"socialista", "cristão-social" ou "corporativista", é indiscutível que 
o mais conhecido e influente é o do pluralismo "liberal-
democrático". Daí a costumeira e inapropriada tradição de se 
vincular quase sempre o pluralismo com propostas de políticas 
liberal-capitalistas. Entretanto, ainda que se possa levar em 
consideração a eficácia do liberalismo das instituições pluralistas 
norte-americanas, não se pode confundir nem reduzir o 
pluralismo tão somente à democracia liberal. 17. 

 

 Alia-se ao raciocínio de Wolkmer, na medida em que se propõe demonstrar que o 

modelo do pluralismo "socialista" - que será apresentado a seguir -, tal qual idealizado 

quando previsto no Preâmbulo da CF/88, é o mais adequado e viável para a efetivação 

de políticas sociais no Brasil. 

                                                           
17 Op. Cit. p. 180. 
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3. A implementação de políticas sociais no brasil como corolário da relação entre 
os fundamentos constitucionais da cidadania e do pluralismo 

 

 Estudar o instituto da cidadania significa preocupar-se com um tema dinâmico, 

que se renova constantemente, ante as transformações sociais e às mudanças de 

paradigmas ideológicos que vêm ocorrendo desde a antiguidade clássica, em que o 

conceito designava a cidade grega - polis, e referia-se simplesmente ao direito à 

participação política de determinadas classes sociais. Todavia, hodiernamente, cidadania 

não significa apenas o direito de votar e de ser votado. A sua acepção expandiu-se, na 

medida em que a sociedade foi postulando e conquistando direitos de outras naturezas, 

quais sejam, além dos políticos, os civis e os sociais; assim como igualmente, a cidadania 

também passou a ser elemento determinante à participação democrática (para além da 

via meramente representativa) e para a condução das políticas públicas estatais pela 

sociedade. Portanto, como afirmou Bobbio, cidadania é uma luta diária18.     

 De fato, na primeira metade do Séc. XX, Thomas Humphrey Marshall, já afirmava 

que a evolução da cidadania vem ocorrendo há mais de duzentos anos, e que a atual fase 

desta evolução está em direção da igualdade social19. No entanto, também reconhecia 

que o conceito de cidadania deve equivaler à interação entre a igualdade social e a 

desigualdade econômica, mostrando a necessária coexistência entre estes dois fatores. 

 Voltando-se às formulações marshallianas para o contexto brasileiro20, tem-se 

que a proposta da CF/88 era conduzir aquela evolução de um sistema liberal para uma 

tendência social através de um Estado Democrático de Direito que, em companhia do 

pluralismo político, também compreendesse a cidadania como seu pilar fundante.   

 Portanto, como a pesquisa centra-se na análise de qual o cenário mais viável para 

a implementação e efetividade das políticas sociais no Brasil, o estudo da relação entre 

pluralismo e cidadania torna-se imperioso, uma vez que, ao constarem da formação do 

conceito de democracia, são determinantes para avalizar o poder de participação da 

sociedade no pleito político do Estado. Assim, esta seção do estudo Visa a dar tonicidade 

à importância desta relação para o desenvolvimento das políticas sociais no atual 

contexto brasileiro.  

  
3.1 A cidadania enquanto fundamento constitucional brasileiro e a sua relação 
com o pluralismo político 

 

 A reflexão sobre a questão da cidadania e sua relação com o pluralismo político, 

na perspectiva de fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil, pode 

ser introduzida pela concepção de Phillip Schmitter que prefaciou a obra de Marshall, 

"Cidadania, Classe Social e Status", para a edição brasileira, e nesse sentido, abordou o 

problema da efetividade dos direitos políticos no Brasil no início do Século XX, segundo 

                                                           
18 BOBBIO, Norberto, 1999. 
19 MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967.  
20 Pois a análise de Marshall em sua obra: Cidadania, Classe Social e Status, refere-se à realidade da Grã-
Bretanha da primeira metade do Séc. XX. 
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o qual, assim como Marshall, entende que o processo crescente de igualdade política tem 

o condão de modificar a desigualdade econômica. De acordo com Schmitter, o Brasil 

estava em plena crise de cidadania, fato que o levou a traçar alguns questionamentos 

decorrentes de tal situação, os quais se entendem pertinentes a embasar os argumentos 

que aqui se defende quanto às acepções de cidadania e de pluralismo político que devem 

ser dominantes no âmbito da administração pública nacional. Ao aludir, portanto, sobre 

o Brasil da década de 60, o autor prescreve: 

 
Quem participará na formulação de decisões de autoridade? Como 

participará? São questões de grande atualidade. O Brasil é um dos 

poucos países do mundo que ainda não afirmou, mesmo 

formalmente, o direito político básico: o de toda a população 

participar igualmente das eleições, Em termos da participação 

efetiva, e não simplesmente formal, do cidadão nos seus partidos e 

nas suas associações representativas, o problema fica por resolver. 

O Brasil ainda não escolheu entre a participação "espontânea" do 

pluralismo democrático e a participação "mobilizada" do 

revolucionarismo nacionalista. Embora seja pouco provável que o 

Brasil siga o padrão da Grã-Bretanha que serviu de modelo para 

Marshall: a sua discussão da tensão entre participação política e o 

desenvolvimento de uma sociedade de classes desigualitária é de 
grande relevância.21(Grifo nosso). 

 Em que pese alguns dos problemas apontados por Schmitter já tenham sido 

amenizados, sobretudo porque o Brasil seguiu ao seu processo de redemocratização 

com a Constituinte de 1988, tem-se que parte deles ainda vigora, uma vez que até hoje, 

isto é, decorridos quase trinta anos, o problema da "efetiva participação espontânea do 

pluralismo democrático" persiste em suas arenas sociais e políticas. 

 Tal análise permite chamar-se a atenção para a importância de se aliar o 

fundamento constitucional da cidadania à concepção de pluralismo que extrapole uma 

definição eminentemente política, formal, devendo esta elevar-se a uma natureza ampla, 

a qual se julga a ideal para dimensionar os pilares fundamentais da democracia 

brasileira e das políticas públicas a serem gestadas pelo Estado. 

 Assim, na esteira das formulações de Schmitter, entende-se que o conceito de 

cidadania invoca de maneira iniludível a exigência de participação política do povo, de 

participar ativamente na vida pública e na administração do Estado. Mas um modelo de 

participação articulado em um Estado democrático em que a definição de democracia 

esteja insculpida nos constructos aristotélicos, ou seja, jungida à "forma de vida", ao 

estado de bem viver; e não como um modelo procedimental para o movimento da 

"máquina estatal". E para tanto, defende-se que este estado do ser humano enquanto 

membro de um grupo somente o é, senão após se reconhecer as diversidades e os 

conflitos que perfazem uma sociedade plural. Sociedade esta que, por sua vez, deve 

                                                           
21 SCHMITTER, Phillip, 1967, p. 10. 
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constituir a arena para o exercício de uma cidadania que promova uma participação 

política que tenha o condão de fazer emergir, desenvolver e possibilitar a efetividade das 

políticas públicas do Estado. Este modelo de cidadania é o que se entende delinear o 

fundamento constitucional inscrito no art. 1º da CF/88.  

 Esta, inclusive, é a hipótese de Marshall a respeito da cidadania enquanto 

participação política, postulando o autor neste sentido que:  

 
há uma espécie de igualdade humana básica associada com o 
conceito de participação integral na comunidade, — ou, como eu 
diria, de cidadania - o qual não é inconsistente com as 
desigualdades que diferenciam os vários níveis econômicos na 
sociedade. Em outras palavras, a desigualdade do sistema de 
classes sociais pode ser aceitável desde que a igualdade de 
cidadania seja reconhecida. 22. 
 

 De acordo com esta razão marshalliana de que a cidadania está imbuída na 

aquisição e no exercício igualitário de direitos, segue-se à ideia de que o ser sujeito é 

corolário da vida em sociedade e, nesse sentido, é a observação de Gorczevski 23, ao tecer 

que, de fato, conviver ou não com outros homens faz parte da natureza humana, e para 

tanto, cada um possui as suas individualidades, as suas necessidades, de acordo com o 

seu modo de criação, com os valores que predominaram na sua formação, das suas 

crenças e ideologias. Pois, com acerto, ao citar Aristóteles, lembrou que, "o homem que 

não vive em sociedade ou não necessita dela para viver porque se basta a si mesmo, 

deve ser uma besta ou um deus" 24. 

 Assim sendo, tem-se como inevitável o surgimento de tensões e conflitos no seio 

da sociedade, os quais consistirão, dentre outros, em elementos determinantes para o 

andamento dos interesses políticos do país, mormente das políticas sociais. Mas, para 

que tais interesses sejam realmente levados à pauta estatal, um mínimo de direitos e 

garantias das pessoas ou dos grupos envolvidos devem ser garantidos. De fato, 

seguindo-se ainda com o posicionamento de Gorczevski, é possível inferir-se a 

importância da repercussão dos interesses particulares nas políticas públicas (in casu, 

sociais) quando articulados nos grupos comunitários, na medida em que o autor faz a 

seguinte ponderação: 

  
As diferenças e as necessidades decorrem do parentesco, da 
divisão social do trabalho, da hierarquização social, da 
diversidade das culturas, das crenças religiosas ou das ideologias. 
Cada indivíduo e cada um desses grupos possuem atividades 
próprias, buscam alcançar seus próprios fins, defendem interesses 
que lhes são próprios no emaranhado das relações sociais 25.  

                                                           
22 MARSHALL, 1967, p. 62. 
23 GORCZEVISKI, 2010. 
24 ARISTÓTELES, apud GORCZEVISKI, 2010, p. 3011. 
25 GORCZEVSKI, 2010, p. 3011. Grifo nosso.  
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 Ou seja, conforme a observação do teórico, depreende-se que abordar 

participação política vai além dos procedimentos schumpeterianos 26 de arranjo do 

sistema de representação democrática, segundo pretendeu o legislador brasileiro ao 

estampar o pluralismo político como fundamento constitucional da República, e 

conforme demonstrou Naspolini. 

 Nesse sentido, Chantal Mouffe vai além, propondo um modelo de pluralismo que 

atenda a importância das diferenças na sociedade. A autora arrazoa que a atual teoria 

política democrática dominante não consegue enfrentar os antagonismos que emergem 

na sociedade contemporânea, bem como é incapaz de entender a importância do 

dissenso em uma sociedade plural, posto que para tal é necessário desenvolver um novo 

modelo, qual seja, o do "pluralismo agonístico" 27.  

 A definição de pluralismo agonístico contribui para o entendimento sobre o qual 

se escora a tese nuclear deste trabalho, no sentido de que o exercício da cidadania 

somente é possível e visível a partir da efetiva participação política do povo conduzida 

em uma democracia pluralista, com base no reconhecimento da inerradicabilidade do 

poder e dos antagonismos. Ou seja, a abordagem de Mouffe volta-se para o significado 

do exercício do poder em uma sociedade democrática pluralista, segundo o modelo 

"agonístico". De acordo com a autora: 
 
o problema indica que o poder não deveria ser concebido como 
uma relação externa que acontece entre duas identidades pré-
constituídas, mas antes como constituinte das próprias 
identidades. A prática política numa sociedade democrática não 
consiste na defesa dos direitos de identidades pré-constituídas, 
mas antes na constituição dessas identidades mesmas, num 
terreno precário e sempre vulnerável28. 

  

 Mediante as observações da politóloga, reforça-se a importância das identidades 

e das diferenças na constituição do poder democrático, conforme anteriormente 

sustentado. Para Mouffe, essas diferenças constituem a morfologia da sociedade 

democrática pluralista em seu modelo "agonístico". De fato, esta análise também 

contribui para a afirmação de que ao se tratar da estrutura fundamental de um Estado-

Nação, esta deve desenraizar-se de uma natureza política, envolvida essencialmente com 

constituição formal do exercício do poder representativo, para então ancorar-se no 

modelo que invoca a hegemonia da diversidade e "o direito a ter direitos" 29 como teias 

de formação das ideologias e das forças que irão movimentar as políticas estatais. 

 Por fim, propõe-se dedicar a conclusão desta seção às considerações tecidas por 

Nancy Fraser e Gersem Luciano acerca da cidadania, nas suas perspectivas filosófica e 

                                                           
26 Joseph Schumpeter criou o "modelo procedimental de democracia", segundo o qual, a democracia é 
reduzida a método, dissociada dos fins, valores e interesses que animam a luta dos atores coletivos. 
27 Op. cit., p. 11. 
28 Op. cit., p. 4.  
29 Segundo expressão de Marshall em seu estudo sobre a cidadania. 
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antropológica, respectivamente, posto que também enalteceram em seus estudos a 

importância de uma conceituação substancial dos valores intrínsecos da cidadania e, por 

isso mesmo, de sua relação com um pluralismo lato sensu.  

 A filósofa, Nancy Fraser, no artigo intitulado, "Justiça Social na Globalização: 

redistribuição, reconhecimento e participação", reflexiona sobre os novos rumos da 

sociedade na perspectiva do mundo globalizado. Segundo ela, atualmente há um 

destaque da cultura na ordem emergente, o que pode ser visto em uma série de 

aspectos, dentre eles, na maior consciência do pluralismo cultural, numa nova 

consciência reflexiva dos outros, isto é, uma nova ênfase na identidade e na diferença. 

Entretanto, o que mais lhe chama a atenção é o efeito desta proeminência da cultura 

sobre a política e, portanto, sobre as perspectivas de justiça social30. Propondo-se um 

cotejo entre as observações de Fraser e a ideia central deste trabalho a respeito da 

relação da cidadania com o pluralismo, como fundamentos da república brasileira, 

permite-se ratificar o entendimento de que as conquistas sociais no país estão a 

depender de que forma se processará a participação política do povo, ou melhor, sob 

qual ângulo esta deverá ser aferida para que as tensões e os conflitos dela oriundos se 

transformem em políticas públicas no país. 

 Assim, aproximando-se as lições de Fraser à seara da cidadania, sobretudo às 

ponderações clássicas de Marshall ao afirmar a importância do reconhecimento da 

igualdade de direitos para que aquela realmente se estabeleça; a autora, por sua vez, em 

suas observações acerca da justiça social, fala de "reconhecimento não identitário", que 

promova o reconhecimento do ser humano em sua individualidade, ou seja, enquanto 

membro de um grupo, e não como o grupo em si. Com efeito, ela declara que 

"necessitamos de uma concepção não-identitária que desencoraje a reificação e 

promova a interação entre as diferenças (...)" 31. Assim, sob a vertente da filosofia, 

também se denota a preocupação no ser humano enquanto partícipe singular de uma 

comunidade e, por conseguinte, sujeito de direitos e garantias individuais.  Neste 

sentido, Fraser ainda argumenta que, havendo este "ajuste" de reconhecimento, os 

grupos deverão se remodelar e exibir publicamente a fim de conquistarem o respeito e a 

consideração da sociedade em geral. Portanto, a autora, ao abordar os aspectos que 

devem ser relevados para a realização de uma justiça social global, trata em primeiro 

plano dos elementos de formação do ser humano e dos grupos sociais. 

Na mesma linha de entendimento, mas com o enfoque antropológico, destaca-se 

igualmente a contribuição teórica de Gersem Luciano sobre a cidadania, ao dedicar-se 

aos povos indígenas, especialmente sobre a dupla cidadania destes. Diante de sua 

pesquisa, é possível aferir-se que, em síntese, toda a abordagem envolta no tema 

converge para o pressuposto da aquisição e fruição dos direitos e garantias 

fundamentais do cidadão brasileiro; o que, segundo a ótica dos povos indígenas 

nacionais, estão longe de serem respeitados, sem que tenham que abdicar de sua cultura 

                                                           
30 FRASER, 2002. 
31 Op. cit., p. 6-7. 
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e de seus costumes. Ao explicar o que significa a cidadania indígena brasileira na 

perspectiva destes povos, Luciano esclarece que: 

 
A questão fundamental para se pensar a cidadania indígena 
brasileira é superar a própria noção limitada e etnocêntrica de 
cidadania, entendida como direitos e deveres comuns a indivíduos 
que partilham os mesmos símbolos e valores nacionais. Ora, os 
povos indígenas não partilham a mesma língua, a mesma história, 
os mesmos símbolos, a mesma estrutura social e, muito menos, a 
mesma estrutura política e jurídica da sociedade brasileira não-
indígena, uma vez que possuem símbolos, valores, histórias e 
sistemas sociais, políticos, econômicos e jurídicos próprios. Eles 
seguem nas suas aldeias normas particulares que não são as do 
Estado brasileiro, e que podem mesmo ser contrárias às do 
Estado. É em meio a essa contradição que muitos intelectuais 
brasileiros, como o jurista Carlos Frederico Marés, dizem que o 
povo indígena, para adquirir sua cidadania, é muitas vezes 
obrigado a perder a sua identidade como índio32. 

 

O autor ressalta que a cidadania para os indígenas é desejada pois eles 

necessitam do amparo das leis para reivindicar os seus direitos à terra, à saúde, à 

educação, à autossustentação, entre outros. Ou seja, enquanto para os cidadãos brancos 

a cidadania é natural, para os indígenas é algo instrumental.  Efetivamente, conforme o 

autor, "os povos indígenas brasileiros, (...), têm procurado sabiamente articular o 

sentido natural e instrumental da cidadania, aliado à noção de Direitos Universais do 

Homem em favor de seus direitos e interesses específicos" 33. Novamente, tem-se aqui a 

noção de identidade, das diferenças relacionadas à questão da cidadania, o que se insta a 

reiterar a importância da ponderação desses fatores ao se engendrar o sistema público 

estatal. Ou seja, na esteira das diferenças e das especificidades étnicas, o autor propõe a 

incorporação à noção de cidadania plena dos indígenas, o reconhecimento de 

diferenciação legítima que garanta a igualdade de condições, "criando novos campos 

sociais e políticos nos quais os índios seriam cidadãos do Brasil e, ao mesmo tempo, 

membros plenos de suas respectivas sociedades étnicas" 34, mormente quando se trata 

de um país plural e multiétnico como o Brasil. 

Pretendeu-se, dessarte, propor uma análise sobre o valores (e fundamentos) que 

devem ser considerados ao se pensar a implementação de políticas sociais no Brasil, 

quiçá no mundo, sobretudo ante a demonstração de que existem correntes doutrinárias 

filiadas à uma concepção humanista sobre a participação política, com vista prioritária 

aos valores, às identidades e às diferenças que permeiam a sociedade. E, quando se traz 

à tona a questão da cidadania aliada ao pluralismo político, tal concepção deve suplantar 

aquela que prima pelos aspectos procedimentais da democracia representativa estatal, o 

                                                           
32 LUCIANO, 2006, p. 87-88. 
33 Op. cit. p. 89. 
34 Ibidem. 
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que permitirá atingir-se a matriz principiológica para a implantação e efetividade das 

políticas sociais, qual seja, aquela moldada pelo reconhecimento igualitário das 

diversidades no seio de um Estado democrático pluralista, em seu sentido mais amplo 

do termo.  

 
3.2 O corolário para implementação de políticas sociais no Brasil  

 A proposta neste momento final do estudo é a exposição de algumas construções 

teóricas do Serviço Social, com o escopo de se refletir as políticas sociais no Brasil, a 

partir das ideais anteriormente formuladas acerca da cidadania e do pluralismo. Para tal, 

importante frisar que, segundo relembra Potyara Pereira, tratar de políticas públicas 

como política social e direito de cidadania, é necessário conhecer o termo política em 

seus dois principais significados. Deste modo, a autora explica que: 
 

Há, de fato, um sentido mais geral, referente aos temas clássicos 

da política, como eleições, voto, partido, parlamento, governo. 

Mas, há, também, um sentido mais recente e restrito, que se refere 

às ações do Estado face às demandas e necessidades sociais da 

sociedade, desde que aquele se tornou crescentemente 

interventor 35. 

 A autora retoma que, ao se tratar de políticas sociais está se referindo ao segundo 

significado da política, isto é, aquele mais recente e restrito. 

 Considerando aquele significado, têm-se como objeto do trabalho as ações que 

devem ser envidadas pelo Estado brasileiro a fim de atender as demandas sociais num 

país democrático e plural, e que tem como princípios constitucionais basilares, a 

cidadania e o pluralismo político. 

 Alçando-se aos argumentos expostos anteriormente, que tiveram por escopo uma 

reflexão teórica sobre o significado de pluralismo como fundamento da República 

Federativa do Brasil, e de sua relação com a cidadania, na esteira de um Estado 

Democrático de Direito, tem-se que esta deve ser a matriz normativa para a realização 

de políticas sociais no atual regime neoliberal. Logo, pretende-se demonstrar a seguir, 

concepções das quais valeu-se o estudo para ratificar a sua ideia central. 

 Em tempos de crise da questão social exponenciada pelo capitalismo, 

doutrinadores expoentes do Serviço Social enfatizam que o Estado necessitou se 

redimensionar para engendrar políticas sociais focalizadas e assistencialistas. Nesse 

sentido, rememora Elaine Behring que: 

 
Neste início de século 21, estamos cada vez mais distantes da 
experiência social-democrata europeia dos tempos de pleno 
emprego e crescimento após a Segunda Guerra Mundial, e cujos 
ares chegaram retardatariamente entre nós com a Constituição de 

                                                           
35 PEREIRA, 2008, p. 87. 
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1988, e se tornaram logo em seguida rarefeitos pelos impactos das 
orientações neoliberais e da política macroeconômica desde o 
Plano Real (1994) 36. 

 

 Isto é, aquele modelo de Welfare State37 idealizado pelo Brasil quando de sua 

redemocratização, e insculpido a partir das normas e princípios estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988, que preconizam um Estado integralmente responsável 

pelas demandas sociais da população e que deve fornecer os elementos básicos para a 

satisfação de tais necessidades, acabou por imergir e sucumbir a uma nova era 

econômica imperialista que se estabeleceu mundialmente na segunda metade do Séc. XX. 

Com efeito, as ideias primordiais desta nova teoria, denominada "Estado Neoliberal" 

tinha como pressuposto a não responsabilidade do Estado pela realização das funções 

de atendimento dos serviços essenciais à população, mas apenas regulá-los e delegá-los 

à iniciativa privada. Ante a esta superveniência hegemônica do liberalismo econômico, a 

questão das políticas sociais no Brasil deixaram de figurar na pauta das prioridades dos 

governos e, principalmente, do Estado. Eis, por conseguinte, o amplo entrave enfrentado 

pelas políticas sociais no país. 

 Desta forma, concebe-se que reflexionar acerca de uma matriz normativa e 

axiológica da ordem constitucional, contribui para a promoção de políticas sociais, 

mormente aquelas de natureza focalizada e assistencialista, já que se evidenciou a crise 

estrutural do capitalismo do século XX e a emergência da idealização de um Estado de 

"Bem Estar Social" no Brasil desde 1988. 

 As políticas focalizadas estão intrinsecamente ligadas ao Estado (Neo)Liberal, de 

onde recebem uma conotação compensatória conjuntural a partir da evidência que este 

Estado nega os direitos sociais e, como reparação, fornece serviços básicos aos 

comprovadamente "indigentes". Ou seja, trata-se de uma ótica de mercantilização dos 

bens sociais, produzidos e gestados pelas empresas privadas. Nesse sentido, conforme 

ponderações de Theodoro e Delgado, a maneira como são administradas as políticas 

focalizadas no país contribui para a persistência da desigualdade social, o que, para os 

autores, é o "maior drama social do Brasil"38. De fato, eles tecem observações sobre o 

debate existente sobre as políticas focalizadas e universais, defendendo a adoção de 

políticas mais amplas pelo Estado, mediante um esforço mais geral e concertado da 

sociedade, no qual políticas de transferência de renda, assim como outras políticas mais 

estruturais, sejam parte integrante de um projeto nacional mais amplo de inclusão39. Ou 

seja, os autores entendem sob esta ótica, que o combate à pobreza (focalizadas neste 

escopo) não pode ser o único objetivo das políticas sociais. 

 Diante desta premissa, tem-se que, para haver este "concerto" geral da sociedade, 

os gestores públicos hão de iniciar pelo contexto onde ela está inserida e pelos valores 

                                                           
36 BEHRING, 2011, p. 9. 
37 O Estado de Bem Estar Social, ou "Estado Providência", teve origem no pensamento de John Maynard 
Keynes no final do Séc. XIX e início do Séc. XX. 
38 THEODORO; DELGADO, 2003, p. 122. 
39 Ibidem. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

56 

 

que lhes são caros. Isto é, pautar-se pelos seguintes questionamentos: quais foram as 

mudanças experimentadas pela sociedade brasileira a partir do Séc. XX? E em 

decorrência destas, quais são as necessidades prioritárias para a redução da 

desigualdade social no Brasil e para a emancipação das minorias? Estas indagações 

regularmente protagonizam e fomentam o discurso sobre as políticas sociais no país. 

Todavia, as hipóteses não raras às vezes, convergem para a órbita econômica, do gasto 

público, o que, segundo Behring, fragiliza as políticas sociais de cunho universais40. De 

fato, as instituições governamentais olvidam a reflexão sobre as mudanças pelas quais 

passaram a sociedade desde o Séc. XX, quando da articulação e execução das políticas 

públicas, para centrar-se nos eixos econômicos e de mercado, que envolvem a questão. 

 Posto isso, defende-se a premência dos fundamentos da cidadania e do 

pluralismo como matrizes de ação da máquina pública; ou seja, detendo-se nos direitos 

que os cidadãos devem gozar para uma participação mais igualitária na política e, 

consequentemente, para a fruição dos serviços básicos a serem fornecidos pelo Estado; e 

no pressuposto de uma sociedade plural, em que as igualdades devem ser reconhecidas, 

ao passo que os indivíduos sejam atendidos a par de seus interesses e de suas 

diferenças: culturais, étnicas, axiológicas, de gênero, de política e de religião. Pois, como 

bem lembrou Pereira, "os direitos com os quais as políticas públicas se identificam, e 

devem concretizar, são os direitos sociais, que se guiam pelo princípio da igualdade" 41. 

Assim como, aduz Behring, "é muito importante recolocar no centro dos debates a 

construção de estratégias de resistência e de luta contra a barbarização da vida social e 

pela construção de uma outra forma de sociabilidade" 42. 

 Por certo, é diante desta matriz teórica que se mostra uma contribuição para a 

implementação das políticas sociais no Brasil, sejam de natureza focalizada ou 

universais (conceitos sobre os quais não se deteve, posto não ser objeto do estudo), 

independente dos ideários liberais, posto que esses direitos sociais jungidos à noção de 

cidadania não se coadunam com a concepção individualista e privatista que primavam 

no modelo "Eurocêntrico" das relações sociais e jurídicas, devendo, portanto, se 

remodelarem no próprio âmbito do capitalismo. Ou como bem encerra Pereira,  

 
Contemporaneamente, tais políticas (notadamente a social) 
devem se inscrever num quadro de mudanças que também 
preveja a recuperação e transformação do Estado, tendo como 
horizonte uma estratégia que vá além dos direitos como 
postulação normativa respaldada no seguinte lema: 'que o livre 
desenvolvimento de cada um seja a condição do livre 
desenvolvimento de todos (Marx e Engels, 1988, p. 87). 43. 

 

                                                           
40 Op. cit., p. 9. 
41 Op. cit., p. 102. 
42 Ibidem. 
43 Op. cit., p. 106. 
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 Mediante o posicionamento assertivo de Potyara Pereira conclui-se a temática, 

reiterando-se que, a partir de uma visão mais humanista dos atores políticos para os 

fundamentos basilares da CF/88, dos quais destacaram-se a cidadania e o pluralismo 

político, e elevando-se este a uma dimensão que cumpra a exegese de uma sociedade 

plural, acredita-se avançar significativamente no atendimento das demandas sociais que 

figuram na pauta das políticas públicas do Estado. Pois, "é preciso ter condições 

materiais e subjetivas para se fazer escolhas conscientes" 44, devendo o Estado, "a partir 

das políticas públicas, dentre elas, a social, propiciar essas condições a quem não as tem, 

como um direito devido" 45. 
 

4. Conclusão 

 Verificou-se que os temas da cidadania e do pluralismo têm sido recorrentemente 

discutidos entre os estudiosos das Ciências Sociais e Humanas, sobretudo a partir da 

prevalência dos direitos sociais, que acirraram as tensões entre os liberais e os 

socialdemocratas, especialmente no segundo pós-guerra, e após a década de 70. Estes 

momentos da história apresentaram mudanças significativas no cenário político, 

econômico e social à população brasileira, levando a nação ao seu processo de 

redemocratização, e à elaboração da sua Constituição Federal em 1988.  

 Imbuídos da necessidade de reconhecer e regular as conquistas operárias de 

cunho socialista, oriundas dos movimentos sociais ocorridos mundialmente, 

especialmente nos Estados Unidos, desde a Revolução Industrial até a primeira metade 

do Séc. XX, a assembleia constituinte brasileira previu no corpo da CF/88 os direitos 

sociais, na sequência dos civis e políticos e, para tanto, também insculpiu alguns 

princípios fundamentais da República Federativa, que têm o condão de resguardar 

aqueles direitos, e de nortear a ação estatal lastreada por um Estado Democrático de 

Direito. Dentre tais princípios, protagonizam o da cidadania e o do pluralismo político, 

sendo que estes devem ser instrumentalizados de acordo com uma sociedade plural, 

posto que assim reconhecida no Preâmbulo da Constituição. 

 Destarte, o Brasil reformulou-se com base nos princípios keynesianos e estatuiu 

um Estado de Bem Estar, onde este deveria prover os serviços básicos de subsistência a 

todos da sociedade, como direito ínsito de cidadania. No entanto, imergindo nos 

postulados liberais do capitalismo e, em vista a crise deste sistema econômico, relegou o 

Welfare State ao ordinário campo das ideologias e, por conseguinte, resignou as políticas 

sociais a uma questão secundária, vista em detrimento aos sistemas de mercado, "com o 

redirecionamento do fundo público para assegurar as condições gerais de produção e 

reprodução do capital, processo este coordenado pelas necessidades do capital portador 

de juros" 46. Portanto, como causadora da proeminência dos cofres públicos, e ligada 

exclusivamente à erradicação da pobreza no país. 
                                                           
44 PEREIRA, 2008, p. 88. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

58 

 

 Diante deste cenário, propôs-se uma releitura daqueles princípios constitucionais 

de maneira conjugada, colimando-se uma não reificação e um tratamento mais 

humanista da sociedade enquanto berço dos atores políticos que participam da vida 

pública e dos negócios do Estado. De fato, o artigo propiciou um espaço aos significados 

e às definições que já foram construídas pelos teóricos das Ciências Sociais e Humanas 

acerca da cidadania e do pluralismo, tanto em seu sentido mais amplo, como na sua 

acepção política. 

Inicialmente, tratou-se sobre o Estado plural como fundamento constitucional, 

momento em que se abordou o pluralismo em suas mais variadas vertentes, 

defendendo-se que um Estado plural, enquanto fundamento democrático, o é em sua 

dimensão mais ampla, que se coaduna com a sociedade plural que habita o território 

brasileiro, sendo esta o celeiro dos atores políticos que engendram a máquina pública. 

Portanto, é esta sociedade plural a carecedora de atenções, as quais devem estar 

voltadas às suas peculiaridades, divergências, aos movimentos e aos antagonismos que 

descerram os conflitos e as demandas por políticas públicas, ora sociais. Logo, foi 

possível imprimir, com o aporte teórico exponenciado, que a concepção que deve 

prevalecer sobre o pluralismo é a de que este deve assumir uma formatação substancial, 

de natureza social, previamente à sua dimensão política, procedimental. 

 Por derradeiro, seguidas as construções sobre o pluralismo, a segunda seção 

deste trabalho teve por preocupação a relação entre os princípios da cidadania e do 

pluralismo como corolário para a implementação de políticas sociais no Brasil, momento 

em que se retomam as noções de pluralismo que devem reger os intentos dos governos 

quando da execução de políticas públicas, bem como se promove uma abordagem sobre 

o significado da cidadania e dos direitos que lhes são ínsitos. Do qual se pode inferir a 

necessidade de voltar-se para os valores e direitos preconizados pela sociedade 

brasileira, enquanto inserta no contexto dos eventos econômicos, sociais e políticos 

experimentados desde o final do Séc. XIX, mas, sobretudo, na segunda metade do Séc. XX, 

em que se evidenciou uma geração de direitos sociais, os quais foram recepcionados e 

regulados pela CF/88 e que, ao lado dos direitos civis e políticos, firmaram maior 

significado ao exercício da cidadania.  

E tais valores e direitos somente serão convertidos em demandas sociais 

atendidas pelo Estado, quando os seus atores políticos, além dos procedimentos formais 

de participação política, atenderem igualmente a um pluralismo que agregue substância 

àquele processo formal, qual seja, que atenda a pluralidade cultural, predominante no 

Estado da nação brasileira.  
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Resumo: O artigo versa sobre imagens da justiça na arte cemiterial, ressaltando a 
importância desta arte para o campo do conhecimento jurídico. Também problematiza, 
por meio das imagens, nossa postura diante da morte, retratada, aqui, como figuras 
femininas contendo símbolos e representações de ações humanas. Utilizando o método 
documentário de análise imagética, são estudadas duas esculturas, “A Justiça” e a “Beleza 
Clássica”, localizadas no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, datadas respectivamente de 1908 e 1938.  
 
Palavras-chave: Arte cemiterial. Imagens da Justiça. Conhecimento jurídico. Cemitério 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Método Documentário.  
 
Abstract: The article deals with the image of justice in cemiterial art, emphasizing the 
importance of this art to the field of juridical knowledge. It problematizes through the 
images our attitude towards death, pictured as female figures with symbols and 
representations of human actions. Using the documentary method of imaging analysis, 
we study two sculptures, "The Justice" and the "Classical Beauty", which are located in 
the Cemetery of Holy House of Mercy of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dating from 
1908 and 1938 respectively. 
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Justiça e Símbolos Tradicionais do Direito; 4. Justiça e Beleza Clássica no Cemitério da 
Santa Casa de Porto Alegre. 5. Conclusão; 6. Referências. 
 
 
1. Introdução 

 Problematizamos, por meio deste texto, a operacionabilidade de imagens e de 

suas representações de justiça. Trazendo discussões teóricas de ambos os campos – arte 

e direito –, procuramos evidenciar algumas valiosas contribuições que a arte cemiterial 

proporciona para a compreensão da figura da Justiça e dos simbolismos que esta, na 

maioria das vezes, traz consigo. 

Entendemos a necrópole como espaço repleto de compreensões de mundo, 

memórias e representações artísticas. A multiplicidade destes valores demonstra as 

diferentes formas que o ser humano encontrou – por meio da arte ou pelas histórias ali 

contidas - de como lidar com a própria questão da morte.  

Analisando as obras funerárias como uma forma de narrativa, lançamos mão do 

método documentário de imagens, a fim estudar duas alegorias tumulares localizadas no 

Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, estado do Rio Grande do Sul: “A Justiça” e 

“Beleza Clássica”, cujas construções ocorreram na primeira metade do século XX. 

Convidamos, assim, nossos leitores a nos acompanhar nessa trajetória, assumindo o 

desafio de perceber a beleza – e dimensões da justiça - que também residem na 

necrópole. 

 
2. Pedagogia Visual, Iconologia e Arte Cemiterial 

Somos todos constituídos por um complexo sistema de compreensão visual, uma 

multiplicidade de imagens produzidas em lugar e tempo específicos, formadas pelo 

contexto cultural a que pertencemos. A compreensão de imagens, assim, é parte 

cotidiana de nossas vidas. É devido a esse mundo visual que entendemos pela 

necessidade de educar nossos olhares por meio de uma leitura mais atenta dessas 

imagens, estimulando e ampliando seu conhecimento, considerando suas dimensões 

históricas e culturais.1 

 

Essa pedagogia do olhar leva em consideração que a imagem traz elementos do 

mundo vivido, sejam concretos ou abstratos, traduzindo suas características a fim de 

comunicar algo compreensível para aqueles que compartilham de seu contexto cultural. 

O aprendizado da gramática da imagem, igualmente, possibilita que a pesquisa 

                                                           
1 SOUSA, Marcia Maria de. Reflexões sobre a leitura de imagens como ação educativa. Olhares e Trilhas, 
Uberlândia, ano VIII, n. 08, p. 99-108, 2007. 
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reconheça à ela o status de fonte documental, seja em relação ao que a imagem 

representa, ou à maneira como ela é utilizada.2 

 
Não devemos esquecer que a imagem é uma síntese e que ela 
possui uma grande força de comunicação. Entre a Idade Média e a 
época Moderna, ela possui uma dignidade e uma força que vão 
bem além do que podemos calcular. Ela é verbo. Mas isso que 
afirmamos sobre a imagem tem, ainda, em relação à escrita, uma 
potência de comunicação praticamente universal (tradução livre 
das autoras).3 

 

Necessário, entretanto, eleger um método que possibilite esse tipo de 

investigação a que nos propomos. É o que desenvolveu o historiador de arte alemão 

Erwin Panofsky4. Partindo do pressuposto de que as imagens fazem parte de uma 

cultura, a fim de as entendermos, torna-se vital que compreendamos seu substrato 

social. Desta forma, as imagens podem exprimir não apenas uma ideia, mas um 

pensamento completo daquele mundo, sendo entendidas como um documento histórico.  

Esse método de interpretação de imagens divide a leitura em três níveis. 

Inicialmente, a etapa pré-iconográfica realiza uma descrição informal da imagem 

estudada, identificando formas puras e descrição detalhada da imagem. A etapa 

iconográfica, em seguida, com uma descrição mais formal, põe em destaque a linguagem 

visual, levando à compreensão do que convencionalmente se atribui à imagem e a seus 

detalhes, conforme seu contexto de produção e recepção. Ao final, a etapa iconológica 

compreende o estudo da obra sob o contexto histórico e cultural em que foi realizada, 

observando princípios implícitos que revelam a conduta de um território, um período e 

de suas manifestações sociais, religiosas, políticas – enfim, culturais. 

O método torna-se valiosa ferramenta quando nos debruçamos ao estudo de 

imagens da justiça produzidas por meio da arte cemiteral. Isso porque o território 

cemiterial guarda memórias e oferece pistas para a reconstituição do que fomos e do 

ainda somos – daqueles valores que reconhecemos como nossos. A cidade dos mortos, 

assim, se constrói por meio das representações da cidade dos vivos: arte, direito, 

medicina, educação, sociologia, antropologia. Histórias paralelas que, articuladas, são 

capazes de dar a ver relações que instituem verdades de cada época. Segundo Harry 

Bellomo, é possível observar: 
 

                                                           
2 ARAÚJO, Gustavo Cunha; OLIVEIRA, Ana Arlinda. Leitura de Imagens e Alfabetismo Visual: revendo 
alguns conceitos. Domínios da Imagem, Londrina, ano V, n. 10, p. 89-96, maio, 2012. 
3 “Nous ne devons pas oublier que l’image est une synthèse et qu’elle a une grande force de communication. 
Entre le Moyen Âge et l’époque Moderne, elle a une dignité et un poids qui vont bien au delà de ce que nous 
arrivons à calculer. Elle est verbe. Mais ce que l’on afirme par l’image a, en plus, par rapport à l’écrit, une 
puissance de communication pratiquement universelle”. SBRICCOLI, Mario. La triade, le bandeau, le genou. 
Droit et procès pénal dans les allégories de la Justice du Moyen Âge à l’âge moderne. Crime, Histoire & 
Sociétés, v. 09, n. 01, p.  01-45, 2005. p. 04. 
4 PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 50. 
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[...] que ao longo tempo, as sociedades humanas estão em 
constante transformação e os cemitérios constituem-se vestígios a 
céu aberto que propiciam aos historiadores interpretações 
históricas dessas sociedades. São fontes escritas e não escritas 
para a reconstrução do passado, pois viabilizam a compreensão 
das relações sociais que se desenvolvem continuamente dentro de 
determinado grupo social.5  

 

Nos cemitérios encontramos obras de renomados artistas plásticos, túmulos de 

indivíduos de diferentes estratos sociais, de pequena ou grande relevância social, textos 

e outras particularidades que contam a história das pessoas ali enterradas. Há toda uma 

economia de distribuição de espaços em suas fronteiras, cada um deles carregados de 

marcas estéticas, vetores morais que nos desafiam a enfrentar o medo da finitude. Nosso 

exacerbado temor da morte, herança moderna, não deve nos impedir de olhar para a 

beleza que ali habita. 

Mediante a representação simbólica presente nos mausoléus, observamos a 

relação do indivíduo sepultado com sua existência terrena, trazendo a materialização 

artística de seus ideais para o mundo dos vivos. O tumulo pode ser tomado como um ato 

comunicativo de uma representação social, cultural e política, exibindo sua identidade 

cultural por meio de símbolos.  

Observa-se que o estudo das representações alegóricas tem por intento 

exteriorizar tanto um conceito, quanto simbolizar uma ideia.6 As alegorias, sagradas ou 

profanas, podem ser exemplificadas, para as finalidades deste texto, por um conjunto 

simbólico que represente a Justiça. Muitas vezes, uma figura feminina, empunhando 

símbolos próprios do direito: espada, venda, balança, conforme se verá mais adiante.  

Outro tipo de alegorias frequentemente encontradas são aquelas cívico-

celebrativas, próprias de personalidades políticas, predominando a representação de 

ações políticas ou da ideologia do morto, restando os elementos religiosos em segundo 

plano. Da mesma forma, as alegorias ao trabalho, exaltando a profissão exercida pelo 

falecido.7 Os elementos que compõem o conjunto escultórico podem variar de acordo 

com a época ou o local. Conforme explica Daniel Leite, as alegorias são detentoras de 

características: 

 
[...] que ultrapassam o simples sentido das estátuas, as alegorias 

representam ideias abstratas, fazendo alusão à política, à religião, 

à moral e à sociedade. São figuras humanas, personificadas, 

acompanhadas de símbolos. Esses símbolos possuem significados, 

                                                           
5 BELLOMO, Harry R (org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul. Arte, Sociedade, Ideologia. 2 ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2008. p. 15. 
6 LEITE, Daniel Teixeira Meirelles. Alegorias nos Cemitérios do Rio Grande do Sul. In: BELLOMO, Harry R 
(org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia. 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. p. 
143.  
7 SANTOS, Sara Jane dos. Formas, significados e tipologia da distinção – uma proposta iconológica para o 
estudo da escultura tumular brasileira. Anais do VII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos 
Cemiteriais. Rio de Janeiro, UNIRIO, 20-23 de julho de 2015. p. 22-35. 
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que aliados às estátuas, passam a ter um sentido que excede sua 

simples acepção. Em outras palavras, com este conjunto de 

estátuas e símbolos tem-se uma apresentação concreta de uma 

representação mental.8 

 

Temos, igualmente, no epitáfio - texto presente em túmulos - uma forma de 

expressão social contextualizada em seu tempo e espaço próprio, auxiliando na 

perpetuação da memória do morto na sociedade. Ele dá “voz” ao morto, para que a 

morte não tenha a última palavra, concedendo preciosas informações biográficas, 

demonstrando, assim, a identidade do falecido.9 

Nesse sentido, nossos objetos de pesquisa, dois mausoléus do cemitério da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, refletem a ideia de 

materialização da memória dos falecidos e de suas ações grandiosas, sentimentos 

exibidos através das esculturas, dos símbolos, de epitáfios e fotografias. São eles: “A 

Justiça” e “Beleza Clássica”, ambos construídos na primeira metade do século XX. Antes, 

porém, de realizarmos o estudo imagético, faremos algumas considerações acerca da 

conexão entre imagem, direito e justiça. É o que veremos a seguir.  

   
3. Imagens da Justiça e Símbolos Tradicionais do Direito 

 O direito, muito seguidamente, configura-se em imagens. “Imagens-pensantes”, 

que exigem significação por parte de quem as olha: é devido a esse entendimento que a 

simbologia jurídica é considerada universal por alguns autores.10 Ainda assim, a 

literatura especializada indica que há momentos históricos em que se observa maior 

enlace entre o direito e a imagem, especialmente em sociedades ágrafas ou 

relativamente iletradas. Foi o que ocorreu com a Grécia antiga e suas representações 

divinas da Justiça: sua estatutária documentava e divulgava o direito posto.11 

Nessa relação entre imagens e direito, a imagem pode deter uma função 

instrumental, exteriorizando a norma jurídica, ou uma função legitimadora, 

possibilitando às autoridades terrenas fundamentarem-se em autoridades míticas. Tais 

funções podem ser observadas no decorrer da Idade Média, em um entrelaçamento da 

religião com o direito, daí decorrendo inclusive ilustrações (do pecado, da culpa e do 

perdão, por exemplo) na legislação dessa época. A partir do século XVI, entretanto, a arte 

e o direito tornam-se mais apartados. Era o tempo da emergência da razão cartesiana, 

uma vez que: 

  

                                                           
8 LEITE, Daniel Teixeira Meirelles. Alegorias nos Cemitérios do Rio Grande do Sul. In: BELLOMO, Harry R 
(org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia. 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. p. 
143.  
9 ALMEIDA, Marcelina das Graças de. Epitáfio: a imagem escrita da saudade. Domínios da Imagem, 
Londrina, v. 07, n. 13, p. 49-58, jul.-dez., 2013. 
10 CRUZ, Sebastião. Ius. Derectum (directum): dereito (derecho, diritto, droit, direito, recht, right, etc.). 
Coimbra: Coimbra, 1971. 
11 FRANCA FILHO, Marcílio. A Cegueira da Justiça: diálogo iconográfico entre Arte e Direito. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 2011. 
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O purismo metódico evitaria que o jurista emitisse um juízo de 
valor sobre a norma, postura tida como não científica. A 
investigação sobre a simbologia e a dimensão estética do direito – 
assim como todas outras dimensões materiais da norma jurídica – 
não caberia à Ciência Jurídica, mas a outros campos do saber dela 
completamente arredados.12 

 

 Contudo, não se pode afirmar que a separação foi total. A hipertrofia técnica 

coopta as imagens, construindo modelos teórico-imagéticos, onde a pirâmide 

kelseniana13 é apenas um dos exemplos. Notamos, dessa maneira, que o direito nunca 

chegou a abandonar as imagens, mas substituiu as de natureza artística pelas marcadas 

pela cientificidade. Hoje, a conexão entre direito e imagem se dá de maneira frequente, 

inclusive pela conservação e difusão de imagens antigas, permitidas pelas novas 

tecnologias, e pelo acesso a bancos de imagens novas e antigas na internet, tais como as 

de que nos valemos para visualizar ambas as alegorias tumulares que pesquisamos.14  

A comunicação por meio imagético torna-se rápida e eficaz.15 Percebemos a força 

pedagógica das representações imagéticas da Justiça, alcançando letrados e não-

letrados. São inúmeras vezes imagens terríveis – no sentido de ameaçadoras ou, mesmo, 

depreciativas.16 Sua iconografia demonstra, por outro lado, uma estratégia de 

legitimação do direito, que também a produz.17 

A linguagem jurídica dos símbolos, muitas vezes, torna-se mais literal que a letra 

do direito, daí porque se afirma que os símbolos do direito são, na verdade, imagens do 

direito, da justiça e da lei. Não são meras ilustrações, mas a própria perenidade do 

direito, com alcance a todas as pessoas, com eficácia comunicativa maior do que a 

linguagem oral. Ou seja, “os símbolos têm a possibilidade de inscrever e de fazer durar 

em pedra ou em metais a solidez de uma mensagem. Isso contribui, naturalmente, para a 

exposição do Direito”.18  

E, no entanto, a linguagem simbólica possui uma forte carga polissêmica. Tais 

símbolos não deixam de ser um “espelho da justiça”, devolvendo a imagem que refletem. 

Podemos afirmar, assim, que “os símbolos do Direito são algo de muito sério: já não são 

sequer somente o espelho do estado da justiça num dado tempo e lugar; são também 

                                                           
12 RIBEIRO, Alfredo Rangel. As Imagens do Direito: entre a representação artística e a sintetização teórica. 
In: FRANCA FILHO, Marcílio; TRINDADE, André Karan; BENTES, Hilda Helena Soares (Orgs.). Direito, Arte 
e Literatura I. Florianópolis:  CONPEDI, 2014 
13 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
14 ALMANAQUE CULTURAL BRASILEIRO. Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre. Disponível em: 
http://almanaquenilomoraes.blogspot.com.br/2014/05/cemiterio-da-santa-casa.html. Acesso em: 10 de 
maio 2018. 
15 FRANCA FILHO, Marcílio. A Cegueira da Justiça: diálogo iconográfico entre Arte e Direito. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 2011. 
16 CURTIS, Dennis; RESNIK, Judith. Images of Justice. The Yale Law Journal, v. 96, n. 8, p. 1727-1772, jul., 
1987. 
17 SBRICCOLI, Mario. La triade, le bandeau, le genou. Droit et procès pénal dans les allégories de la Justice 
du Moyen Âge à l’âge moderne. Crime, Histoire & Sociétés, v. 09, n. 01, p.  01-45, 2005. 
18 CUNHA, Paulo Ferreira da. Arqueologias Jurídicas: ensaios jurídico-humanísticos e jurídico-políticos. 
Porto: Lello Editores, 1996. p. 165. 
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inspiradores de um certo tipo de justiça. Os símbolos são encarnados pelos homens 

[...]”.19  

Dentre os mais conhecidos e tradicionais símbolos do direito encontra-se a tríade 

simbólica: balança, espada e venda. Destes, a balança é a mais frequente representação; 

em seguida, por ordem de recorrência, a espada, formando o que a literatura 

especializada denomina de díade. Tais símbolos são frequentes em tribunais, salas de 

audiência, em espaços onde há administração da justiça.20  

A balança remete ao julgamento, referindo-se, em um primeiro momento, à 

justiça divina: a cada um o seu peso e a sua medida. A associação desse símbolo com o da 

espada geralmente refere-se à Verdade. A espada, de forte origem bélica e soberana, 

indica força e direção – do caminho correto ou da punição.21 Por sua vez, a venda, 

formando a tríade simbólica, foi um elemento jurídico que surgiu no Ocidente por volta 

do século XVI. A Justiça, cega, acaba por ouvir melhor. Entretanto, há quem afirme que 

“Dona Justiça se encontrava vendada porque seria vesga, e assim se tratava apenas de 

dar compostura e gravidade a um defeito constitucional”.22 O significado da venda, 

assim, é mais complexo – significa o poder e o saber, a convivência do racional e do 

irracional.  

A alegoria da justiça, ressaltamos, é a primeira das virtudes cardeais, seguida pela 

prudência, fortaleza e temperança. Geralmente identificada por uma bela mulher de porte 

clássico, portando símbolos do direito como venda, balança e espada - La Triade -, e, por 

vezes, o livro da lei.23 O conjunto traz a ideia de uma Justiça forte, impositiva, belicosa 

quando necessário. Imparcial, mantem a balança equilibrada, garantindo tratamento igual 

a todos e equidade no julgamento. Tais símbolos encontramos em nossos objetos de 

pesquisa, que a seguir apresentamos. O método iconológico, por nós utilizado, tornou-se 

ferramenta essencial para nossas análises.  
 

4. A Justiça e Beleza Clássica no Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre24 

 

Famílias abastadas buscaram, no decorrer do tempo, elementos da arte tumular 

que as individualizassem, assim como aos seus entes queridos, negando a permanência 

da morte. No Brasil, tais demonstrações de poder abrangiam a construção de túmulos 

entalhados por marmoristas italianos, mestres que para cá trouxeram sua arte e técnica 

                                                           
19 CUNHA, Paulo Ferreira da. Arqueologias Jurídicas: ensaios jurídico-humanísticos e jurídico-políticos. 
Porto: Lello Editores, 1996. p. 180. 
20 SBRICCOLI, Mario. La triade, le bandeau, le genou. Droit et procès pénal dans les allégories de la Justice 
du Moyen Âge à l’âge moderne. Crime, Histoire & Sociétés, v. 09, n. 01, p.  01-45, 2005. 
21 CURTIS, Dennis; RESNIK, Judith. Images of Justice. The Yale Law Journal, v. 96, n. 8, p. 1727-1772, jul., 
1987. 
22 CUNHA, Paulo Ferreira da. Arqueologias Jurídicas: ensaios jurídico-humanísticos e jurídico-políticos. 
Porto: Lello Editores, 1996. p. 171. 
23 CURTIS, Dennis; RESNIK, Judith. Images of Justice. The Yale Law Journal, v. 96, n. 8, p. 1727-1772, jul., 
1987. 
24 Justiça e Beleza Clássica são os nomes de ambas as alegorias aqui investigadas. As expressões trazem 
importantes aportes ao nosso estudo e, da mesma forma, inspiram o título desta seção. 
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com pedra. Da mesma forma artistas que trabalhavam em bronze, ornando túmulos com 

suas esculturas. Nos cemitérios do Rio Grande do Sul encontramos peças desses tipos. 

Poucas, entretanto, trazem representações imagéticas da Justiça, como as que aqui 

pesquisamos.  

Os dados que apresentamos fazem parte da pesquisa “Representações Imagéticas 

da Justiça em Cemitérios Brasileiros”, realizada no bojo do Grupo de Pesquisa, Ensino e 

Extensão Inventar: arte e construção do conhecimento jurídico (CNPq), da Faculdade de 

Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas, 

Rio Grande do Sul. A investigação vincula-se, ainda, ao Projeto Imagens da Justiça, 

Currículo e Educação Jurídica, efetivado no Programa de Pós-Graduação em Educação, 

na mesma Universidade. Trazemos, nesta seção, o estudo de dois túmulos-monumentos 

do cemitério da Santa Casa de Porto Alegre, capital do estado gaúcho, que são: “A 

Justiça”, mausoléu de José Plácido de Castro e a “Beleza Clássica, mausoléu de Joaquim 

Maurício Cardoso. 

“A Justiça” (fig.01)25, encontra-se no túmulo de José Plácido de Castro, nascido no 

estado do Rio Grande do Sul, em São Gabriel, no dia 09 de dezembro de 1973, e morto 

em 11 de agosto de 1908, em Seringal Benfica, estado do Acre. Político e militar, foi líder 

da Revolução Acreana e governou o Estado Independente do Acre, sendo assassinado 

em uma emboscada, apunhalado pelas costas, alegadamente a mando do representante 

federal da localidade. Não houve inquérito e o crime ficou impune por envolver 

importantes personalidades locais.26 

 Este túmulo cívico-celebrativo, datado de 1908 e provavelmente projetado pelo 

arquiteto Theo Wiederspahn, é feito em mármore rosa e branco, possuindo planos e 

colunas que remetem à art déco. Essa alegoria da justiça retrata sua antítese - a injustiça 

sofrida por Plácido de Castro. Representada por uma mulher de porte clássico, 

observamos sua venda, elevada acima dos olhos, sugerindo a parcialidade do sistema de 

justiça à época. A balança desequilibrada possui barras de ouro, depositadas no prato 

esquerdo impulsionado pela espada partida, evidenciando que a força da justiça pende 

para o lado do interesse financeiro. 

Encontramos, ainda nesta alegoria, a escultura de um leão. Tal figura, que na 

simbologia grega remete à ideia da força própria do morto, neste tumulo se encontra 

com o olhar estupefato, surpreendida com a chegada da morte à traição. No epitáfio 

temos as inscrições do que teriam sido suas últimas palavras antes de morrer: “Tanta 

ocasião gloriosa de morrer e estes cavalheiros me matam pelas costas!!!...mas em 

Canudos fizeram pior”.27 

                                                           
25 ALMANAQUE CULTURAL BRASILEIRO. Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre. Disponível em: 
http://almanaquenilomoraes.blogspot.com.br/2014/05/cemiterio-da-santa-casa.html. Acesso em: 10 de 
maio 2018. 
26 Para uma descrição do crime e da consequente ineficácia do sistema de justiça, ver CASTRO, Genesco de. 
O Estado Independente do Acre e J. Plácido de Castro: excertos históricos. Brasília: Senado Federal, 2005. 
27 BELLOMO, Harry R (org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul. Arte, Sociedade, Ideologia. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2008, p. 116.  
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Figura 01 – A Justiça 
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Alegoria que demonstra uma ideia diversa de justiça, “Beleza Clássica” (fig.02)28 

localiza-se no túmulo de Joaquim Maurício Cardoso. Nascido em Soledade, estado do Rio 

Grande do Sul, em 1888 e falecido na cidade do Rio de Janeiro em 1938, foi advogado, 

professor universitário e político. Exerceu o cargo de interventor federal no estado do 

Rio Grande do Sul durante o Estado Novo e o de ministro da Justiça e Negócios Interiores 

do Brasil.29 

Este túmulo é datado de 1938, contando com pilares monumentais em granito 

que cercam uma escultura em bronze. De autoria do artista pelotense Antonio Caringi, a 

alegoria é marcada por um figurativismo vigoroso e realista, criando uma ambientação 

clássica. Representando a alegoria à Virtude, observamos que, igualmente, pode ser 

indicada como uma alegoria ao trabalho. Nela, uma figura feminina envolta em vestes 

fluidas, situada no topo de alguns degraus acima da altura da calçada, traz em suas mãos 

um livro com a inscrição da palavra paz. Junto à mulher, observamos um cacto, símbolo 

do longo e árido caminho trilhado em vida. No frontão acima do monumento, a inscrição 

da frase “Não morreste de todo, a tua memória será celebrada na pátria e feliz em Deus”. 

Este túmulo foi doado pelo governo, assim como o terreno que ele ocupa.30 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
28ALMANAQUE CULTURAL BRASILEIRO. Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre. Disponível em: 
http://almanaquenilomoraes.blogspot.com.br/2014/05/cemiterio-da-santa-casa.html. Acesso em: 10 de 
maio 2018. 
29 BELLOMO, Harry R. (org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul. Arte, Sociedade, Ideologia. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2008. 
30 BELLOMO, Harry R. (org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul. Arte, Sociedade, Ideologia. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2008. 
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Figura 02- Beleza Clássica 

  

Túmulos, sejam cívico-celebrativos, sejam enaltecedores do trabalho humano, 

constituem-se em um ato comunicativo tanto dos valores dos mortos, quanto dos vivos. 

“Imagens-pensantes”, portanto, as que trazemos aqui. Visualidades que evocam justiças 

e injustiças, ferramentas de trabalho intelectual, representação de coragem e luta por 

direitos. 

Observamos em ambas as alegorias algumas regularidades: o objetivo de 

enaltecer a memória do morto; a figura feminina, de formas clássicas, como central na 

representação da Justiça; a utilização de materiais perenes, tal como o mármore, a pedra 

e o bronze; o recurso à figuração de colunas, concedendo solidez, elegância e 

grandiosidade histórica à identidade do falecido. 

Apontamos, ainda, interessantes diferenças entre elas. Em “A Justiça”, os 

elementos simbólicos estão em maior número, contendo, inclusive, a tríade de que nos 

relatam os autores estudados. A representação de sentimentos como surpresa, traição, 

injustiça, parcialidade e venalidade deixam claro o objetivo de demonstrar irresignação 

com a falha do sistema de justiça em julgar e condenar os responsáveis pela morte de 

Plácido de Castro. “Beleza Clássica”, por sua vez, traduz elegância, virtude e merecido 

descanso após a árida jornada profissional de Joaquim Maurício Cardoso. 
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5. Conclusões 

Considerando nossa construção enquanto sujeitos sociais pelas imagens e a força 

pedagógica que estas carregam, percebemos a potencialidade que elas possuem em 

comunicar valores, atuais e antigos. No caso de visualidades do direito e da justiça, as 

encontramos ora como personificação, ora como legitimação ou deslegitimação do 

direito posto. A imagem da Justiça, em todo caso, torna-se um espelho que nos reflete, 

enquanto comunidade organizada. 

A gramática das imagens nos é ensinada por Erwin Panofsky e seu método 

iconológico. Ao realizar a análise das alegorias, pudemos observar a operacionabilidade 

das três fases elencadas pelo autor: pré-iconográfica, iconográfica e iconológica. Ainda 

que o nosso estado civilizatório não possa ser considerado iletrado, as imagens objetos 

de nossa pesquisa trazem um profundo entrelaçamento entre o direito e a justiça, 

dando-se a ver valores culturais que ainda estão fortemente presentes em nossa 

sociedade e, mesmo, nas funções jurídicas contemporâneas: símbolos de força, 

igualdade, imparcialidade. 

Foi interessante constatar o quanto as sociedades notabilizam nos cemitérios 

seus valores culturais e seus padrões sociais, ressaltando desgostos, afetos, esperança e 

irresignação. Enquanto “A Justiça” deslegitima um direito ineficaz e venal, “Beleza 

Clássica” exalta os valores da leitura, do trabalho e de uma vida dedicada ao direito e à 

política. Ambas, cada uma a seu modo, fazendo durar o direito e a justiça, na pedra, no 

mármore e no bronze. 
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Resumo: Este trabalho coloca em discussão o direito à educação, assegurado 
constitucionalmente à todas/os, confrontando-o com práticas discriminatórias e 
desumanizadoras presentes nas instituições escolares brasileiras em relação a 
materialidade do “existir” enquanto direito inerente às identidades transexuais, 
conformado na produção e constituição de corporalidades e subjetividades imbricadas 
nas performatividades de gênero para além das imposições heteronormativas. A 
problematização centra-se no apedrejamento de uma estudante travesti, ocorrido em 
uma escola pública, onde cursava o ensino fundamental na modalidade EJA - Educação 
de Jovens e Adultos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas narrativas 
compondo o corpus de análise os relatos da estudante vítima do apedrejamento, da 
diretora da escola, da professora da turma e de um dos alunos agressores. 
 
Palavras-chave: Escola; Transfobia; Transexualidade; Travestilidade, Educação 
 
Abstract: This paper discusses the right to education, which is constitutionally 
guaranteed to all, confronting it with discriminatory and dehumanizing practices 
present in Brazilian school institutions in relation to the materiality of "existing" as an 
inherent right to transsexual identities, conformed in the production and the 
constitution of corporalities and subjectivities imbricated in the performativity of 
gender in addition to the heteronormative impositions. The problematization focuses on 
the stoning of a transvestite student, who took place in a public school, where she 
attended elementary school in the form of EJA - Youth and Adult Education. The data 
were collected through narrative interviews composing the corpus of analysis the 
reports of the student stoning victim, the school director, the teacher of the class and 
one of the aggressor students. 
 
Keywords: School; Transphobia; Transsexuality; Travesty, Education 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Referencial teórico; 3. Os relatos; 4. Discussão e análise, 5. 
Conclusões e considerações finais; 6. Referências  
 
 
1. Introdução 

 A sociedade brasileira, nas últimas décadas, vem colocando em pauta no campo 

dos direitos humanos o debate sobre identidade de gênero e orientação sexual. Essas 

questões têm conquistado espaço em diversos cenários como política, educação, mídia e 
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movimentos sociais. No âmbito político à discussão sobre identidade de gênero e 

diversidade sexual tem sido palco de plataformas de campanhas eleitorais e alvo de 

intensos e acirrados conflitos entre parlamentares, tanto é que, em 2015 figurou no 

cenário das políticas educacionais o debate sobre a inclusão ou exclusão dos termos 

diversidade sexual e identidade de gênero no Plano Nacional de Educação e nos Planos 

Estaduais e Municipais de Educação.1  

No campo científico, há tempos tem sido objeto de investigação das ciências 

biológicas e, nas últimas décadas, é notório o crescimento de estudos sobre gênero e 

sexualidades entre as/os pesquisadoras/res das ciências humanas e sociais enquanto 

que no âmbito educacional, essa temática vem concentrando-se na presença da 

LGBTfobia no ambiente escolar, no despreparo do professorado, na necessidade de 

inclusão do tema na formação inicial, nos cursos de formação continuada e nos 

currículos escolares2.  

Tabus e preconceitos, advindos de uma multiplicidade de visões, crenças e 

valores que compõe o universo escolar, transformam as discussões sobre identidade de 

gênero e diversidade sexual na escola em um tema polêmico. Quando se trata da 

transexualidade a questão se torna mais grave diante da sociedade heteronormativa em 

que vivemos. 

Este trabalho tem como pretensão a reflexão sobre a transfobia no ambiente 

escolar, tendo como foco as narrativas de uma jovem travesti expulsa por 

apedrejamento de uma escola pública onde cursava o ensino fundamental na 

modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos -, de um dos alunos agressores, da 

professora e da diretora da escola.  

A escola, como espaço público de formação e socialização tem, ao longo da 

história, reproduzido as diferenças ao classificar os sujeitos por etnia, sexo e classe 

social e contribuído para a manutenção da norma social hegemônica e dentre elas, a 

heteronormatividade. Dessa forma, o ambiente escolar marginaliza e exclui os que não 

se enquadram nos padrões da heteronormatividade3.  

2. Referencial teórico 

O tema das sexualidades surge na história da educação brasileira nas primeiras 

décadas do século passado - 1920 e 19304 - e desde então é marcado por avanços e 
                                                           
1 SANTOS, Luciano Pereira dos. Contribuições de disciplinas de gênero e sexualidades na formação docente 
inicial e continuada no enfrentamento da homofobia na escola. 2016. 154f. Dissertação (Mestrado) — 
PPGE/FaE/UFPel, 2016. 
2 FERREIRA, Márcia Ondina Vieira; SANTOS, Luciano Pereira dos. Diversidade sexual e docência na 
produção do grupo de trabalho 23 da ANPEd (2004/2011). Revista de Educação PUC – Campinas, v.19, n.3, 
set/ dez, 2014, p.195-204. 
3 FERREIRA, Márcia Ondina Vieira; SANTOS, Luciano Pereira dos. Diversidade sexual e docência na 
produção do grupo de trabalho 23 da ANPEd (2004/2011). Revista de Educação PUC – Campinas, v.19, n.3, 
set/ dez, 2014, p.195-204. 
4 MEIRELES, Ariane Celestino; RAIZER, Eugenia Célia; MARGOTTO, Lilian Rose. Diversidade sexual nas 
políticas educacionais brasileiras: uma abordagem crítica preliminar. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – UFES, Vitória, Anais, 2011, 24p. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

76 

 

retrocessos. É nesse período que o que se denominavam por desvios sexuais deixam de 

ser encarados como crime e passam a ser entendidos como doença. “[...] a escola passa a 

ser tida como um espaço de intervenção preventiva da medicina higiênica, devendo 

cuidar da sexualidade de crianças e adolescentes a fim de produzir comportamentos 

normais”5. 

 Na atualidade as inquietações advindas da pressão social sobre as questões 

sobre identidade de gênero, sexualidades e transexualidade não fogem ao cotidiano 

escolar e estão presentes diariamente na vida de estudantes e docentes transgêneros 

e/ou não heterossexuais.  Em 2015 a bancada fundamentalista no Congresso Nacional 

excluiu do Plano Nacional de Educação (PNE) as discussões sobre gênero e orientação 

sexual nas escolas. Como reflexo desta ação, os temas também foram excluídos dos 

Planos Estaduais em oito estados e dos Planos Municipais em grande parte dos 

municípios brasileiros6. 

Nos dias de hoje, no Brasil, independentemente da classe social a que se pertença, 

a educação, garantida constitucionalmente, é o direito básico ao qual mais se pode ter 

acesso. Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) no ano de 2016, 48 milhões e 800 mil pessoas estavam matriculadas no 

ensino básico no Brasil7. Isso ressalta a importância da escola como espaço de combate à 

discriminação e preconceitos. Ao manifestar-se no ambiente escolar a LGBTfobia se 

opõe à construção de uma consciência crítica e ao desenvolvimento de práticas 

orientadas pelo respeito à pluralidade e à igualdade de direitos. Portanto, a escola não 

cabe ser vista como espaço estático, dado o caráter cultural que a institui8. Ela tanto 

rejeita, quanto produz e/ou compartilha significados, pois ali permeiam conflitos, 

tensões e disputas e relações de poder9. Configura-se em um ambiente em movimento, 

onde se instaura embates entre políticas, discursos e práticas. À vista desses embates – 

que em maior ou menor grau são propulsores de mudanças -, desde sua criação a escola 

é uma instituição normativa, comprometida em manter a ordem social hegemônica – 

incluindo a heteronormatividade10. Esse conceito, criado por Michel Warner em 1993, 

descreve a norma que toma a heterossexualidade como universal e os discursos que 

descrevem a situação homossexual como desviante11. Consequentemente, a 

                                                           
5 ALTMANN, Helena. Orientação sexual nos parâmetros curriculares nacionais. Estudos Feministas, v. 9, n. 
2, 2001, p.579. 
6 CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). Gênero e diversidade sexual na escola: a 
CNTE apoia os movimentos sociais. Revista Retratos da Escola, v.9, n.16, jan/jun. 2015, p. 187-194. 
7 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016 - Notas Estatísticas. Brasília, 2017. 
8 SANTOS, Luciano Pereira dos. Contribuições de disciplinas de gênero e sexualidades na formação docente 
inicial e continuada no enfrentamento da homofobia na escola. 2016. 154f. Dissertação (Mestrado) — 
PPGE/FaE/UFPel, 2016. 
9 MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Educação escolar e cultura (s): construindo 
caminhos. Revista Brasileira de Educação, n.23, mai/ago, 2003, p.156-168. 
10 FERREIRA, Márcia Ondina Vieira; SANTOS, Luciano Pereira dos. Diversidade sexual e docência na 
produção do grupo de trabalho 23 da ANPEd (2004/2011). Revista de Educação PUC – Campinas, v.19, n.3, 
set/ dez, 2014, p.195-204. 
11 DINIS, Nilson. Fernandes. Homofobia e educação: quando a omissão também é signo de violência. 
Educar em Revista, n.39, jan./abr, 2011, p.39-50.  
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heterossexualidade é tida como normal, natural e universal. Isto posto, a 

heterossexualidade é generalizada, naturalizada, tornando-se compulsória, e nessa 

perspectiva cultiva-se a premissa de que todos os sujeitos nutrem desejos sexuais pelo 

sexo oposto. Imposta na sociedade, a heteronormatividade ao longo dos séculos foi se 

naturalizando por meio da repetição e é vivida como se fosse natural. Por conseguinte, 

outras formas de sexualidade são tidas como anormais, sendo percebidas como desvio, 

aberração, anomalia, crime, doença, imoralidade, amoralidade, perversão, pecado, etc. 

Embora a heterossexualidade seja tomada como natural, como normal, operam sobre ela 

mecanismos de intensa vigilância objetivando a garantia da norma12.  

As condutas de estudantes e docentes são moldadas na escola pelo padrão 

heteronormativo. Treinar os primeiros para o cumprimento de regras e enquadrá-los 

nos padrões sociais é um dos atributos da escola13.  Assim, a escola é uma instituição que 

além de transmitir e construir conhecimentos opera como um dispositivo de reprodução 

dos padrões sociais vigentes, e dessa forma consolida e perpetua valores, constitui e 

constrói os sujeitos, legitima as relações de poder, hierarquias e processos de 

acumulação. Atua como um aparelho disciplinador e mantenedor da norma.14  

Embora a escola devesse constituir-se num espaço de promoção da cidadania, o 

ambiente escolar se apresenta como hostil/ intolerante e violento em relação a Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT’s), configurando-se, por 

muitas vezes, como espaço de produção e reprodução da LGBTfobia.  

 
Configura-se um lugar de opressão, discriminação e preconceitos, 
no qual e em torno do qual existe um preocupante quadro de 
violência a que estão submetidos milhões de jovens e adultos 
LGBT – muitos/as dos/as quais vivem, de maneiras distintas, 
situações delicadas e vulneradoras de internalização da 
homofobia, negação, autoculpabilização, autoaversão. E isso se faz 
com a participação ou omissão da família, da comunidade escolar, 
da sociedade e do Estado15.  

 

Tendo por auxílio um currículo heteronormativo, onde a escolha da presença ou 

ausência de conteúdos e práticas determina o que se é aceitável e o que não deve ser 

                                                           
12 LOURO, Guacira Lopes. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007. 
13 FERREIRA, Márcia Ondina Vieira; SANTOS, Luciano Pereira dos. Diversidade sexual e docência na 
produção do grupo de trabalho 23 da ANPEd (2004/2011). Revista de Educação PUC – Campinas, v.19, n.3, 
set/ dez, 2014, p.195-204. 
14 JUNQUEIRA, Rogério Diniz. D. Diversidade sexual e homofobia: a escola tem tudo a ver com isso. In: 
XAVIER FILHA, Constantina. (org). Educação para a sexualidade, para a equidade de gênero e para a 
diversidade sexual. Campo Grande: UFMS, 2009a, p. 111-142. 
15 JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Homofobia nas escolas: um problema de todos. In:  
JUNQUEIRA, R.D. (org). Diversidade sexual na educação: problematizações sobre homofobia nas escolas. 
Brasília: MEC/UNESCO, 2009b, p.15. 
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incluído, reforça diferenças e desigualdades16promovendo a discriminação e exclusão 

dos sujeitos LGBT’s. Esse processo de exclusão está presente no projeto curricular onde 

a atenção é voltada aos que são considerados normais, em face à sociedade 

heteronormativa.  
 

O currículo que se realiza nas práticas cotidianas não é um 
elemento neutro, de transmissão desinteressada do 
conhecimento, mas influenciado por interesses que são eleitos 
pela escola e/ ou pelo sistema educativo. Inúmeros conteúdos 
curriculares são cotidianamente transmitidos nas escolas, com 
possíveis efeitos em exclusões e discriminações, que tem sido a 
causa de expressivos sofrimentos decorrentes da demarcação da 
supremacia masculina e da heteronormatividade.17  
 

Pensar a transexualidade é refletir sobre como a construção dos corpos e 

subjetividades transgêneros e como a desconstrução da lógica binária dos gêneros - 

masculino e feminino - desestabilizam e desajustam os espaços reguladores da norma, 

dentre eles o ambiente escolar. 

Bento18 definiu a transexualidade como uma experiência e não como uma 

identidade única, fixa, sedimentada, configurando-se como a realização de um processo 

de produção de si que podem englobar, ou não, um conjunto de transformações 

corporais e sociais, constituindo experiências de produção de corpos e subjetividades. 

As experiências transexuais permeiam o currículo escolar como algo irrelevante ou 

inexistente, cujo elo com a “categoria humana” se dá pela ideia de transgressão da 

humanidade por meio do rompimento com lógica binária de gênero. Assim, “as 

representações da transexualidade (e das transexuais) que figuram no espaço social 

comum são produzidas sobre um “outro” a quem não se conhece ou não interessa 

conhecer”19. O currículo contribuiu para um novo enfoque sobre o tempo e espaço na 

escola. “O currículo imprimiu uma ordem geométrica, reticular e disciplinar, tanto aos 

saberes quanto à distribuição desses saberes ao longo de um tempo”20. Constituiu-se 

assim, um uso minucioso e controlado do tempo, em espaços rigidamente organizados e 

vigiados, de modo a estabelecer fronteiras e favorecer a classificação, a hierarquização e 

o isolamento dos indivíduos — geralmente os pouco úteis, improdutivos ou indesejáveis 

— que as classificações permitiram transformar em outro. Nessa perspectiva  
 

                                                           
16 CARVALHAR, Danielle. Relações de gênero no currículo da educação infantil: a produção das identidades 
de princesas, heróis e sapos. 2009.170 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 
UFMG, 2009. 
17 CAETANO, Marcio Rodrigo. Gênero e sexualidade: diálogos e conflitos. In. RANGEL, M.(org.). A escola 
diante da diversidade. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013, p.56. 
18 BENTO, Berenice Alves de Melo.  O que é transexualidade? São Paulo: Brasiliense, Primeiros Passos, n. 
328, 2008. 
19 BRAGA, Denise da Silva.  A experiência transexual: estigma, estereótipo e desqualificação social no 
intramuros da escola. Revista Periferia – educação, cultura e comunicação, v.4, nº 1, jan-jul, 2012, p.9.  
20VEIGA-NETO, A. De geometrias, currículo e diferenças. Educação & Sociedade, nº.79, 2002. p.164.  
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[...] o currículo funcionou – e certamente ainda funciona – como o 
grande dispositivo pedagógico que recolocou (...) o limite a partir 
do qual os “outros” passam a existir para nós, o limite a partir do 
qual a “diferença” começa a se fazer problema para nós. Em suma, 
o currículo contribuiu – e ainda contribui – para fazer do “outro” o 
“diferente” e, por isso, um problema ou um perigo para nós21.  
 

O currículo pode ser entendido como artefato sociocultural, fabricado a partir do 

conhecimento considerado socialmente válido, pois, desde sua origem está ligado a um 

projeto de sociedade.  Seu alcance e limites estão modulados pelas possibilidades e pelos 

sujeitos com os quais precisa operar, podendo ser visto como um mecanismo e 

instrumento de poder no qual se produzem regras e padrões de verdade para guiar e 

governar os sujeitos. A partir da organização dos conhecimentos e dos tempos-espaços 

escolares, são construídos sistemas de significação e conhecimentos especializados que 

permitem administrar as formas de pensar e de agir dos sujeitos22. Assim, a escola 

reafirma uma disposição repressiva para além da proibição e/ou impedimento da ação, 

mas também produtora de discursos que, nesse caso, formatam corpos e 

corporalidades23. Para Foucault24 o discurso cria verdades, produz saberes, formas de 

pensar e interpretar o mundo, verdade entendida como processos de criação e invenção 

de nós mesmos. Nesse sentido a ciência é produzida por nós, constituída pelo nosso 

discurso. A ciência é, então, uma vontade de verdade25. A escola, portanto, é um espaço 

de criação, produção e apropriação das ciências – naturais e humanas – constituída a 

partir dos discursos de seus agentes. Dessa forma, os discursos dos sujeitos escolares 

criam e professam verdades traduzidas e reveladas por meio de suas interlocuções, 

práticas e posturas que ficam intrinsicamente engendradas na constituição dos sujeitos.   
 
Pensar as identidades sexuais significa também compreender os 
discursos dos seus sujeitos. Essa compreensão requer ainda 
refletir sobre as práticas educativas que nos formaram e influíram 
na maneira como percebemos o significado de ser homem ou 
mulher, frequentemente orientado por dicotomias 26. 
 

Assim, é imposto pelo dispositivo da sexualidade apenas dois parâmetros de 

existência corporal - homem e mulher -, exibindo apenas duas possibilidades nas quais 

os sujeitos devem se adequar - masculino e feminino - e uma única sexualidade legítima 

                                                           
21 VEIGA-NETO, A. De geometrias, currículo e diferenças. Educação & Sociedade, nº.79, 2002. p.165. 
22 GOODSON, I. F. Currículo: teoria e história. Trad. Attílio Brunetta. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.  
23 BRAGA, Denise da Silva.  A experiência transexual: estigma, estereótipo e desqualificação social no 
intramuros da escola. Revista Periferia – educação, cultura e comunicação. v. 4 n. 1, jan-jul, 2012, p. 5-24. 
24 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: MOTTA, Manuel. B. (org.). Ditos e escritas III – Estética: 
literatura e pintura, música e cinema. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
25 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 23 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. 
26 CAETANO, Marcio Rodrigo. Gênero e sexualidade: diálogos e conflitos. In. RANGEL, M.(org.). A escola 
diante da diversidade. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013, p.37. 
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- heterossexualidade. Então, não estar em conformidade com as normas significa não ter 

legitimidade e/ou importância no/do espaço social27.  

Transexuais adquirem seu status de sujeito nos tratados médicos, onde os 

discursos sobre transexualidade produzem lugares identitários e práticas de exclusão. 

Contemporaneamente, ainda a transexualidade é compreendida como uma patologia, 

com diagnósticos e tratamentos específicos.  Bento afirma que 
 
A patologização das identidades autoriza, confere poder àqueles 
que estão no centro para realizar com as próprias mãos a 
“assepsia” que deixará a sociedade livre da contaminação. É a 
patologização das identidades distribuindo humanidade, 
proferindo sentenças e castigos aos que ousaram romper a lei28.  
 

A exclusão social de pessoas transexuais é intensificada quando se trata do 

ambiente escolar. O caráter definitivo da experiência transexual com a ingestão de 

hormônios, colocação de próteses e/ou retiradas de partes do corpo viola as normas de 

gênero e sexualidade. Diante de tal transgressão, a tarefa da escola de disciplinar e 

normatizar esses corpos na lógica heterossexual torna-se ineficaz. Perante a 

impossibilidade de retroceder a tais normas, a escola tende a afastar e/ou rejeitar esses 

sujeitos.  
 
Se a presença de alunos e alunas homossexuais e bissexuais 
dentro da escola já é um incômodo, então, a partir daquela 
perspectiva, a experiência da transexualidade se torna 
verdadeiramente insuportável do ponto de vista da instituição 
escolar, pois, diante de seus corpos transformados, a fala 
competente da instituição não vê esperança de retorno à norma 
heterossexual. Assim, aquilo que resta é o afastamento desses 
corpos indesejáveis, isto é a expulsão, que hoje se constitui em um 
elemento importante da evasão escolar29.  

 

Mediante as discussões aqui postas, relatamos da história de Geni30, uma jovem 

travesti matriculada no ensino fundamental na modalidade EJA, no período noturno de 

uma escola pública da periferia da cidade de Pelotas/RS. Geni não era aceita por seus 

colegas de classe e foi apedrejada durante a aula. Compõe esse trabalho os relatos de 

Geni, o relato de um dos alunos agressores, o da professora e da diretora da escola. Os 

depoimentos foram coletados durante uma intervenção pedagógica realizada na escola 

em razão do curso de formação continuada “A gestão do desenvolvimento inclusivo na 
                                                           
27 BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. 
28 BENTO, Berenice Alves de Melo.  O que é transexualidade? São Paulo: Brasiliense, Primeiros Passos, n. 
328, 2008, p.36. 
29 CÉSAR, Maria Rita de Assis. Quatro intervenções para uma pedagogia queer. Associação Nacional de 
Pós-graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, 31ª Reunião da ANPED, Caxambu, MG. Anais, 2008, p. 
11. 
30 Geni – nome fictício que atribuímos à jovem transexual a fim de resguardar sua identidade. 
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escola”, da Universidade Federal de Pelotas em parceria com Ministério da Educação, 

oferecido aos docentes da rede pública de ensino, no ano de 2015. 

 

3. Os relatos 

 
“Nos outros eles jogavam bola só de papel, mas ne mim jogava 
bola com pedra. Eu fiquei machucada” 
 
“Foi assim, eu cheguei na escola toda arrumada, de salto, 
maquiada e tudo, porque depois da aula eu tenho que trabalhar ... 
faço ponto ali perto da BR, na saída perto do trevo ... a gente tem 
que viver, né? O pai me expulsou de casa e tô vivendo na casa de 
uma amiga, mas tenho que pagar, né? Mas eu não queria essa vida, 
queria ser cabeleireira. Daí matriculei na escola, mas agora não 
vou mais ... matriculei porque quando eu era pequena, a gente 
morava pra fora, na colônia, sabe? Daí eu ia pra escola e mexiam 
comigo, me batiam, me xingavam, chamavam de viado e todo dia 
eu apanhava. Daí eu saí, porque todo o dia a mãe tinha que ir lá na 
escola por causa disso. Eu não quis ir mais também. A gente 
mudou pra cidade e eu fui crescendo, mas fui sempre muito 
feminina, deixei até o cabelo crescer um pouco ... daí fiquei com 
medo de ir pra escola na cidade também  ... os vizinho tudo me 
chamando de viado, tinha muita briga em casa ... o pai me batia, 
meu irmão também ... a mãe vivia brigando comigo, me xingando, 
dizendo que tem vergonha. Eu não queria ser assim, mas sou né? 
Daí um dia, mais pro começo do ano o pai me mandou embora. Eu 
fui. Já conhecia essa amiga que tô morando. Pago 50 reais por dia 
só pra dormir. Daí ela me arrumou os hormônio que tô tomando e 
também já fez umas aplicação de silicone. Daí, agora só ando 
vestida de mulher mesmo ... Eu não queria sair da escola de novo, 
mas aí eu ia e todo dia tinha um bate-boca com os guris. Todo dia 
me chamando de viado e xingando de puta, vagabunda e tudo 
mais. A professora não falava nada, só mandava ficar quieto, 
reclamei pra diretora também, mas ela nem ligou. Daí foi na outra 
semana agora. Fui pra aula e tava toda arrumada. Cheguei e vi que 
tava meio estranho. Os guris cochichavam e riam e ninguém falava 
nada ... no meio da aula começaram fazer guerra de bola de papel, 
sabe? Era na sala inteira. Daí, só que pra mim eles jogavam as 
bolas de papel com pedra dentro. Pedra dessas de construção, 
sabe? Eles botaram pedra no meio da bola de papel e me jogavam. 
Nos outros eles jogavam bola só de papel, mas ne mim jogava bola 
com pedra. Eu fiquei machucada. O povo ria. Eu perdi a paciência e 
briguei. Daí, queriam me bater. Juntou um monte de gente, até as 
gurias riam e ninguém fez nada. Daí peguei a tesoura da 
professora fui lá pro pátio e eles foi tudo atrás. A professora só 
gritava. Ela ficou apavorada. A diretora veio e não fez nada, 
mandou todo mundo entrar pra aula. Daí eu falei que não entrava. 
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Daí ela mandou eu ir pra casa e voltar no outro dia. Eu não voltei. 
Quando eu fui pra fora, lá na rua os polícias tava no portão. Eu 
falei pra eles o que tinha acontecido, mostrei os machucado e 
contei das pedradas. Eles disseram que não podia fazer nada 
porque tinha sido dentro da escola. Lá, eu não vou mais” (Geni)  
“mandamo pedrada no traveco, aquele viado, bichona, poca 
vergonha” 
 
“(...) a ideia não foi minha não, mas eu achei foi tri. A gente fez as 
bola de papel e botou pedra dentro. Não ..., mas foi assim, a gente 
combinou antes, no outro dia. Daí nós trouxemo as pedra e 
fizemos as bola aqui na escola, antes da aula. A gente veio até mais 
cedo um pouco. Daí na aula a gente fez a guerra ..., mas já tava 
tudo combinado ... mandamo pedrada no traveco, aquele viado, 
bichona, poca vergonha ... “ele” pegou até a tesoura da professora 
e foi lá pra fora. A gente foi atrás, tchê ... queria ver se aquele viado 
ia encarar todo mundo ..., mas daí a diretora chegou e acabou com 
a confusão, mandou todo mundo entrar pra aula ... o traveco não 
entrou não ... ainda bem, graças a deus que ele não apareceu mais” 
(Aluno agressor). 
 
“Eu fiquei apavorada” 

“Eu fiquei apavorada. A gente não tá preparada para esse tipo de 
coisa, né? Bem, ... eu não vi como começou. Eu estava passando a 
lição no quadro quando a confusão começou. Daí esse “aluno”, o 
“Genilson31” gritou que estavam tacando pedras “nele”. Eu me 
virei e todo mundo ficou quieto. “Ele” reclamou e eu pedi pra 
turma parar de mexer com “ele”. Eu tenho pena, sabe? A turma 
pega no pé “dele”, zombam, debocham e por mais que eu fale, 
converse, não tem jeito. Eu fico com dó. Mas também, “ele” não 
gosta nem de ser chamado pelo nome verdadeiro, que está nos 
documentos e na matrícula aqui na escola. Todo dia na hora da 
chamada quando eu falo “Genilson” “ele” me corrige dizendo que é 
Geni. E só anda vestido igual mulher, com maquiagem e tudo. As 
pessoas, a turma não aceita... Bom, mas daí me virei de novo pro 
quadro e coisa piorou. Começou um bate-boca, gritaria e tudo 
mais. “Ele”, “o Genilson” já ficou de pé, alterou a voz, daí já viu, né? 
Os guris também se levantaram e queriam partir pra cima. Eu 
gritei, gritei forte para eles pararem, mas daí já estava tudo fora 
do controle. Só vi quando “o Genilson” correu para minha mesa e 
pegou a tesoura que uso pra recortar papel e saiu lá pra fora. A 
turma inteira foi atrás. Eu gritei a diretora. Ela veio imediatamente 
e colocamos a turma pra dentro. “O Genilson” foi pra casa ... acho 
que foi melhor assim. Depois eu conversei com a turma, disse que 
isso não pode, é preconceito. Isso foi a semana passada. Desde 
aquele dia “o Genilson” não veio mais. Espero que “ele” volte, 

                                                           
31 Genilson – nome fictício masculino em substituição ao nome civil da aluna utilizado pela professora.   
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“coitado”! Tenho muita pena “dele”. Já avisei pra todo mundo que 
se “ele” voltar não é mais pra fazerem isso”. (professora) 

““Ele” não entende que aqui na escola não dá pra vir assim, 
vestido de mulher” 

“Não foi bem assim, o povo aqui fala demais, fazem tempestade 
em copo d’agua. Não foi desse jeito ... briga, quer dizer, discussão 
aqui tem todo dia, que escola que não tem? Ainda mais com esse 
público que a gente trabalha ... nesse dia, na semana passada, eles 
passaram dos limites mesmo, mas não foi desse jeito que estão 
falando. O “aluno”, “esse” aí que apanhou, é “aluno” problema. 
Todo dia tem confusão com “ele”. Tem também que ver o outro 
lado, né? Não olhar as coisas só de um jeito. “Ele” não entende que 
aqui na escola não dá pra vir assim, vestido de mulher. Lá fora 
tudo bem, mas aqui tem gente que não aceita, né? Tem também as 
pessoas religiosas que não gostam. Eu conversei várias vezes com 
“ele”, mas “ele” continuou insistindo em vir vestido desse jeito e 
deu no que deu. Tem gente que não aceita ... Também já se vê que 
“ele” não é boa gente ... já fiquei sabendo que voltou pra 
prostituição ali na BR ... a escola é para todos, estamos de portas 
abertas, se “ele” quiser voltar, estamos aí ...” (diretora da escola)  

 
4. Discussão e análise 

Os relatos transcritos no texto corroboram com as discussões dos referenciais 

teóricos que nos fundamentam.  As falas das/do entrevistadas/o apresentam a escola 

como um ambiente cruel, agressivo, ameaçador e violento para com sujeitos LGBT’s e 

particularmente com pessoas travestis e transexuais. Os depoimentos caracterizam a 

escola como um ambiente constituído por padrões e valores heteronormativos que não 

só reproduz, mas também atua na produção da LGBTfobia, funcionando como 

ferramenta reguladora e mantenedora da norma heterossexual. É possível verificar nos 

relatos a naturalização da heteronormatividade, enquanto outras formas de sexualidade 

são percebidas como doença, imoralidade, perversão, pecado, etc. 
 
“(...) Daí eu ia pra escola e mexiam comigo, me batiam, me 
xingavam, chamavam de viado e todo dia eu apanhava. Daí eu saí, 
porque todo o dia a mãe tinha que ir lá na escola por causa disso 
(...)  daí fiquei com medo de ir pra escola na cidade também  ... os 
vizinho tudo me chamando de viado, tinha muita briga em casa ... 
o pai me batia, meu irmão também ... a mãe vivia brigando comigo, 
me xingando, dizendo que tem vergonha (...) Daí um dia, mais pro 
começo do ano o pai me mandou embora (...) Quando eu fui pra 
fora, lá na rua os polícias tava no portão. Eu falei pra eles o que 
tinha acontecido, mostrei os machucado e contei das pedradas. 
Eles disseram que não podia fazer nada porque tinha sido dentro 
da escola.” (Geni). 
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  Destacamos acima, os trechos das falas de Geni que enfatizam a omissão da 

família, da comunidade escolar, da sociedade e do Estado. É estarrecedor o modo pelo 

qual Geni é tratada pela família, escola e sociedade, sofrendo constantes violências 

físicas e psicológicas. Podemos ressaltar ainda a omissão da escola e consequentemente 

do Estado diante de tanta hostilidade e agressividade, que culminou na expulsão de casa 

e da escola. A negação e autoculpabilização pode ser notada quando Geni relata as brigas 

com a mãe e o sentimento de vergonha que esta sente da filha.  

O currículo heteronormativo determina o que é aceitável dentro da escola. Ao 

tempo que promove a discriminação e exclusão de pessoas LGBT’s, volta à atenção aos 

sujeitos considerados normais. Seus efeitos podem ser notados nas falas de todas/o 

entrevistadas/o, mas ressaltamos aqui trechos do relato de Geni, da professora e da 

diretora. 

 
“(...) A professora não falava nada, só mandava ficar quieto, 
reclamei pra diretora também, mas ela nem ligou. (...) A diretora 
veio e não fez nada, mandou todo mundo entrar pra aula. Daí eu 
falei que não entrava. Daí ela mandou eu ir pra casa e voltar no 
outro dia”. (Geni).  

“Eu fiquei apavorada. A gente não tá preparada para esse tipo de 
coisa, né? Bem, ... eu não vi como começou. Eu estava passando a 
lição no quadro quando a confusão começou. (...) A turma pega no 
pé “dele”, zombam, debocham e por mais que eu fale, converse, 
não tem jeito. (...)” (professora) 

“Não foi bem assim, o povo aqui fala demais, fazem tempestade 
em copo d’agua. Não foi desse jeito ... briga, quer dizer, discussão 
aqui tem todo dia, que escola que não tem? (...) O “aluno”, “esse” aí 
que apanhou, é “aluno” problema. (...) Tem também que ver o 
outro lado, né? Não olhar as coisas só de um jeito. Lá fora tudo 
bem, mas aqui tem gente que não aceita, né? Tem também as 
pessoas religiosas que não gostam. (...) Tem gente que não aceita 
...” (diretora). 

Nota-se nos trechos das falas o silenciamento da professora e omissão da diretora 

diante transfobia manifestada pelos demais alunos, denotando aí a atenção voltada aos 

que são considerados normais. O despreparo do professorado evidencia-se nas falas da 

professora ao relatar o pavor que sentiu diante da situação e na própria narrativa dos 

fatos. Os trechos selecionados nos remetem ao entendimento do currículo como artefato 

cultural produzido a partir do conhecimento considerado válido, assim o sujeito 

transexual é invisibilizado e tratado como um outro a quem não se conhece e não quer 

conhecer, como o diferente, aquele que representa um perigo social.  
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“(...) Daí esse “aluno”, o “Genilson” gritou que estavam tacando 
pedras “nele. (...) “Ele” reclamou e eu pedi pra turma parar de 
mexer com “ele”. (...) A turma pega no pé “dele” (...), Mas também, 
“ele” não gosta nem de ser chamado pelo nome verdadeiro, que 
está nos documentos e na matrícula aqui na escola. Todo dia na 
hora da chamada quando eu falo “Genilson” “ele” me corrige 
dizendo que é Geni. E só anda vestido igual mulher, com 
maquiagem e tudo. (...) “Ele”, “o Genilson” já ficou de pé, alterou a 
voz, daí já viu, né? (...) Só vi quando “o Genilson” correu para 
minha mesa e pegou a tesoura que uso pra recortar papel e saiu lá 
pra fora. (...) “O Genilson” foi pra casa ... acho que foi melhor assim. 
(...) Desde aquele dia “o Genilson” não veio mais. Espero que “ele” 
volte, “coitado”! Tenho muita pena “dele”. Já avisei pra todo 
mundo que se “ele” voltar não é mais pra fazerem isso”. 
(professora) 

 “(...) O “aluno”, “esse” aí que apanhou, é “aluno” problema. Todo 
dia tem confusão com “ele”. “Ele” não entende que aqui na escola 
não dá pra vir assim, vestido de mulher. Lá fora tudo bem, mas 
aqui tem gente que não aceita, né? Tem também as pessoas 
religiosas que não gostam. Eu conversei várias vezes com “ele”, 
mas “ele” continuou insistindo em vir vestido desse jeito e deu no 
que deu. (...) Também já se vê que “ele” não é boa gente ..., (...) se 
“ele” quiser voltar, estamos aí ...” (diretora) 
  

As falas selecionadas nos trechos acima, nos mostram ainda o papel disciplinador 

da escola e a persistência da instituição em enquadrar Geni nas normas heterossexuais 

por meio da recusa em reconhecer sua identidade feminina, nomeando-a por pronomes 

masculinos, negando-lhe o direito ao nome social e a sua expressão de gênero. 

Enfatizamos o atravessamento de discursos religiosos na fala da diretora como 

justificativa de que na escola não é lugar de Geni expressar sua identidade e sua 

sexualidade.  

O relato de Geni sobre a constituição de sua identidade feminina e a produção de 

seu corpo transexual nos apresenta a experiência da transexualidade como algo que 

ultrapassa e rompe as barreiras da lógica binária de gênero para além do masculino e 

feminino por meio da produção de corpos e subjetividades.  
 

“eu cheguei na escola toda arrumada, de salto, maquiada e tudo 
(...) eu fui crescendo, mas fui sempre muito feminina, deixei até o 
cabelo crescer um pouco (...) Daí ela me arrumou os hormônio que 
tô tomando e também já fez umas aplicação de silicone. Daí, agora 
só ando vestida de mulher mesmo” (Geni) 

As pessoas transexuais se tornaram sujeitos, ou seja, passaram a ocupar um 

lugar, foram nomeadas e identificadas a partir de tratados médicos e esses mesmos 

tratados promoveram a patologização desses sujeitos. Ainda nos dias de hoje a 
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transexualidade é patologizada, constando no Código Internacional de Doenças (CID) 

por determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS)32. Essa patologização 

reverbera na escola por meio dos discursos de seus agentes, produzindo verdades e 

constituindo sujeitos, tanto sujeitos transfóbicos através de discursos heteronormativos, 

quanto os sujeitos transexuais, outorgando-lhes um lócus à margem social.  Podemos 

notar a constituição e patologização das pessoas transexuais em cada um dos relatos 

das/do depoentes. Esses discursos influenciam na compreensão das identidades sexuais. 

Compreensão esta, permeada e determinada pelas práticas educativas que formam e 

influencia a maneira pela qual percebemos o significado de ser homem e ser mulher na 

sociedade. Os discursos transfóbicos incentivam e promovem no ambiente escolar uma 

assepsia que pode ser constatada nos trechos que seguem: 
 

“(...) Daí eu ia pra escola e mexiam comigo, me batiam, me 
xingavam, chamavam de viado e todo dia eu apanhava (...) Eu não 
queria sair da escola de novo, mas aí eu ia e todo dia tinha um 
bate-boca com os guris. Todo dia me chamando de viado e 
xingando de puta, vagabunda e tudo mais. (...) no meio da aula 
começaram fazer guerra de bola de papel, sabe? Era na sala 
inteira. Daí, só que pra mim eles jogavam as bolas de papel com 
pedra dentro. (...) Eles botaram pedra no meio da bola de papel e 
me jogavam. Nos outros eles jogavam bola só de papel, mas ne 
mim jogava bola com pedra. Eu fiquei machucada. O povo ria ... 
Daí, queriam me bater (...)”. (Geni) 

“A gente fez as bola de papel e botou pedra dentro. ... a gente 
combinou antes, no outro dia. Daí nós trouxemo as pedra e 
fizemos as bola aqui na escola, antes da aula. Daí na aula a gente 
fez a guerra ..., mas já tava tudo combinado ... mandamo pedrada 
no traveco, aquele viado, bichona, poca vergonha ... queria ver se 
aquele viado ia encarar todo mundo ..., ainda bem, graças a deus 
que ele não apareceu mais” (Aluno agressor). 

“(...) Daí esse “aluno”, o “Genilson” gritou que estavam tacando 
pedras “nele”. Eu me virei e todo mundo ficou quieto. “Ele” 
reclamou e eu pedi pra turma parar de mexer com “ele” ... A turma 
pega no pé “dele”, zombam, debocham (...) E só anda vestido igual 
mulher, com maquiagem e tudo. As pessoas, a turma não aceita... 
Começou um bate-boca, gritaria e tudo mais. (...) Os guris também 
se levantaram e queriam partir pra cima. (...). Só vi quando “o 
Genilson” correu para minha mesa e pegou a tesoura que uso pra 
recortar papel e saiu lá pra fora. A turma inteira foi atrás. (...) “O 
Genilson” foi pra casa ... acho que foi melhor assim” (professora). 

 “O “aluno”, “esse” aí que apanhou, é “aluno” problema. Todo dia 
tem confusão com “ele”. Tem também que ver o outro lado, né? 

                                                           
32 SILVA JUNIOR, Assis Moreira. As minorias sexuais e as políticas públicas do governo federal: entre 
avanços e retrocessos.  Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas, v.1, n.2, 2013, p.21-54. 
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Não olhar as coisas só de um jeito. “Ele” não entende que aqui na 
escola não dá pra vir assim, vestido de mulher. Lá fora tudo bem, 
mas aqui tem gente que não aceita, né? Tem também as pessoas 
religiosas que não gostam. Eu conversei várias vezes com “ele”, 
mas “ele” continuou insistindo em vir vestido desse jeito e deu no 
que deu” (diretora). 

As falas selecionadas nos evidenciam a assepsia. Geni relata o sofrimento e as 

violência que sofre e nos apresenta sua versão dos fatos. O aluno agressor nos conta 

como a ação foi planejada e executada enquanto que a professora e a diretora parecem 

coniventes com o ocorrido. Essa conivência pode ser constatada no silenciamento e 

omissão da escola diante da situação, nas falas da professora quando esta diz que “O 

Genilson” foi pra casa ... acho que foi melhor assim” e nas falas da diretora ao relatar que 

conversou com Geni várias vezes e ela “continuou insistindo em vir vestido desse jeito e 

deu no que deu”. Nas falas da professora e da diretora é possível ainda perceber a 

culpabilização imputada à Geni pelo próprio castigo, conforme demonstramos nos 

trechos que seguem. 
 

“(...), Mas também, “ele” não gosta nem de ser chamado pelo nome 
verdadeiro, que está nos documentos e na matrícula aqui na 
escola. Todo dia na hora da chamada quando eu falo “Genilson” 
“ele” me corrige dizendo que é Geni. E só anda vestido igual 
mulher, com maquiagem e tudo. As pessoas, a turma não aceita... 
(...). “Ele”, “o Genilson” já ficou de pé, alterou a voz, daí já viu, né? 
(...)”. (professora) 

“(...) O “aluno”, “esse” aí que apanhou, é “aluno” problema. Todo 
dia tem confusão com “ele”. Tem também que ver o outro lado, né? 
Não olhar as coisas só de um jeito. “Ele” não entende que aqui na 
escola não dá pra vir assim, vestido de mulher. Lá fora tudo bem, 
mas aqui tem gente que não aceita, né? Tem também as pessoas 
religiosas que não gostam. Eu conversei várias vezes com “ele”, 
mas “ele” continuou insistindo em vir vestido desse jeito e deu no 
que deu. Tem gente que não aceita ... Também já se vê que “ele” 
não é boa gente ... já fiquei sabendo que voltou pra prostituição ali 
na BR ... (diretora) 

 

Justificar o apedrejamento ao próprio modo de existir de Geni, sua constituição, 

corpo e identidade, nos mostra a desumanização imputada a ela pelos agentes escolares. 

A conivência com a discriminação e o castigo imposto resulta na compreensão dos 

agentes escolares de que a assepsia se faz necessária para livrar a escola da 

contaminação da transexualidade. Assim, podemos perceber que não se adequar à 

sociedade heteronormativa significa não ter importância e legitimidade no espaço social.  
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“(...) o traveco não entrou não ... ainda bem, graças a deus que ele 
não apareceu mais” (Aluno agressor). 

“O Genilson” foi pra casa ... acho que foi melhor assim (...) Isso foi a 
semana passada. Desde aquele dia “o Genilson” não veio mais. 
Espero que “ele” volte, “coitado”! Tenho muita pena “dele”. 
(professora) 

“Também, já se vê que “ele” não é boa gente ... já fiquei sabendo 
que voltou pra prostituição ali na BR ... a escola é para todos, 
estamos de portas aberta, se “ele” quiser voltar, estamos aí ...” 
(diretora)  

Os trechos destacados das falas nos mostram o resultado da intolerância da 

instituição escolar em relação à transexualidade. Evidencia a escola como lugar de 

todas/os, desde que se enquadrem nos critérios sociais aceitáveis. Diante da 

transgressão de gênero cometida por Geni e da constatação da escola de sua ineficiência 

em reconduzi-la aos parâmetros da lógica binária e enquadrá-la nos preceitos da 

heterossexualidade, a instituição se torna conivente com as violências cometidas. É 

possível ainda depreender nas falas o jugo moral sob a jovem, a insistência na tentativa 

de afastamento e a rejeição da experiência transexual no ambiente da escola, bem como 

a conformidade com sua expulsão e caracterização desta como evasão escolar.  
 

5. Conclusões e considerações finais 

Refletir sobre transexualidade, travestilidade e escola implica ainda em 

considerar desdobramentos e discussões complexas, tais como o nome social, o uso do 

banheiro, as aulas de educação física, a relação com professores, colegas e funcionários, 

dentre muitas outras que o espaço do texto não nos permite colocar em discussão. 

Importa pensar como esses sujeitos elaboram suas experiências de subversão de gênero 

no espaço escolar e como essas experiências estão intimamente ligadas ao abandono 

e/ou retorno à escola.  A limitada capacidade da escola em conviver com as diferenças 

acentua-se ao se tratar de sujeitos transgêneros – transexuais e travestis – pois estes 

trazem como marca visível a transformação de seus corpos e de suas identidades. No 

imaginário social essas pessoas transgridem a ordem normativa de gênero, corpo e 

sexualidade e com isso ameaçam a heteronormatividade. Ao refletirmos sobre a história 

de Geni, podemos perceber como pessoas transexuais são consideradas insignificantes, 

desprezíveis e não humanas. Se por um lado sustentam a perigosa visibilidade da 

construção de seus corpos e de seus desejos, por outro são obrigadas a conviver com a 

indiferença e invisibilidade nas relações sociais.  

 A escola, tida e propagada como um lócus de promoção da informação, 

conhecimento, inclusão, tolerância, participação e igualdade opera, como foi possível 

perceber pelos relatos apresentados, como um lugar que reforça diferenças e valida 

corpos e sujeitos considerados normais. Por meio de discursos e práticas busca manter a 
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ordem heteronormativa afastando e rejeitando as/os socialmente considerados 

“anormais” em razão da manutenção e garantia de permanência dos normalizados. 

Dessa forma, a relação entre a escola e as experiências transexuais, geralmente se 

estabelecem no campo do estranhamento e da tensão. Assim, a transexualidade perturba 

a lógica binária da escola expressa na organização dos espaços, nas atividades e no 

currículo e evidencia a incapacidade da instituição de regular o sistema corpo-sexo-

gênero, resultando no processo de afastamento e exclusão de sujeitos transexuais. 

Diante disso 
 

O grande desafio não é apenas assumir que as posições de gênero 
e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível lidar com 
elas apoiadas em esquemas binários; mas também admitir que as 
fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e – o que é 
ainda mais complicado – que o lugar social no qual alguns sujeitos 
vivem é exatamente a fronteira. Escolas, currículos, educadoras e 
educadores não conseguem se situar fora dessa história. Mostram-
se, quase sempre, perplexos, desafiados por questões para as 
quais pareciam ter, até pouco tempo atrás, respostas seguras e 
estáveis. Agora, as certezas escapam, os modelos mostram-se 
inúteis, as fórmulas são inoperantes. Mas é impossível estancar as 
questões. Não há como ignorar as “novas” práticas, os “novos” 
sujeitos, suas contestações ao estabelecido. O anseio pelo cânone e 
pelas metas confiáveis é abalado. A tradição imediatista e prática 
leva a perguntar: o que fazer? A aparente urgência das questões 
não permite que se antecipe qualquer resposta; antes é preciso 
conhecer as condições que possibilitaram a emergência desses 
sujeitos e dessas práticas33.  

A narrativa da história de Geni nos ressalta a urgência de ampliação, criação e 

estabelecimento de políticas educacionais que busquem desnaturalizar as 

representações e significações pelas quais as pessoas transexuais são percebidas no 

ambiente escolar. É preciso que a escola e todo o sistema educacional rompam com a 

heteronormatividade e desnaturalize a visão binária das identidades sexuais e de 

gênero, buscando o entendimento e respeito à construção dessas identidades, 

promovendo o debate, combatendo e criminalizando o preconceito e a discriminação, 

para que possamos experienciar a prática de uma educação pública democrática e 

inclusiva.   
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Resumo: A Pesquisa tem como metodologia a pesquisa empírica e materialista histórica. 
Empírica uma vez que serão analisados documentos históricos referentes aos debates 
que formularam a legislação migratória nas constituições de 1934 e 1937 e 
posteriormente na legislação de 1938 (Decreto-lei n° 406 de 04 de maio de 1938, a 
chamada lei de cotas), é importante destacar que as análises descritivas, qualitativas, 
quantitativas e bibliográficas, terão um viés materialista histórico, uma vez que os 
autores utilizados se filiam a essa corrente. Neste sentido traçaremos o conceito de 
Estado de Exceção segundo a lógica de Agamben. Seguindo por estes aportes teóricos, 
tentaremos explicar o porquê de a lógica de Exceção estar intimamente ligada ao Estado 
Democrático de Direito, tornando, assim, o Estado de Exceção não mais uma exceção e, 
sim, uma regra.  
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Abstract: The research has as methodology the historical empirical and materialist 
research. One empirical one will be analyzed historical documents referring to the 
debates that formulated the migratory legislation in the constitutions of 1934 and 1937 
and later in the legislation of 1938 (Decree-law n ° 406 of May 4, 1938, the so-called 
quota law), is It is important to emphasize that the descriptive, qualitative, quantitative 
and bibliographic analyzes will have a historical materialist bias, once the authors used 
to join this chain. In this sense, we will draw the concept of State of Exception according 
to Agamben logic. Following these theoretical contributions, we will try to explain why 
the logic of Exception is closely linked to the Democratic State of Law, thus making the 
State of Exception no longer an exception, but a rule. 
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1. Introdução 

  

No presente artigo, procuraremos fazer um panorama geral de como é forjado o 

Estado de Exceção permanente e o seu reflexo nas normas migratórias das constituições, 

em especial de 1934 e 1937. Em um primeiro momento, o artigo trata sobre como o 

imigrante é excluído pela formação constitucional do Estado-Nação pela lógica do 

Estado de Exceção, e como sua operacionalidade e estruturas de poder o controlam de 

maneira que este não perceba a sua exclusão. 

Inicialmente tentaremos explicar como funciona a ideia de estado exceção, e 

como sua operacionalidade torna o imigrante um (não) sujeito, valendo-se da lógica 

binária de incluir para excluir. Tais normas de exceção são encontradas nas 

constituições brasileiras de 1934 a 1988, bem como na legislação migratória. Através da 

análise normativa, busca-se apontar os dispositivos legais que configuram a exceção 

presente no ordenamento jurídico e como essa técnica jurídica/positiva foi 

sobrevivendo e se aperfeiçoando ao longo dos anos. 

Na segunda parte, buscaremos mostrar os conflitos entre a população local e os 

imigrantes, e como o Estado é o fomentador desse ódio, seja por criação de políticas 

xenófobas ou pela simples exclusão econômica desse que não se enquadra dentro das 

estruturas como um sujeito de direito. 

Para finalizar, apresenta-se um levantamento histórico constitucional do Brasil, 

através de um detalhamento das normas existentes sobre migrações na legislação 

ordinária e nas Constituições de 1934 e 1937, período em que o Estado brasileiro se 

dedicou mais a questão migratória por conta dos fortes fluxos migratórios ocasionados 

pelas duas grandes guerras mundiais. Tentaremos demonstrar como a política eugênica, 

étnica-racial foi preponderante para a reafirmação do racismo sistêmico existente no 

país, e como as legislações reflexionaram tal ideário, encerrando com o divisor de águas 

que é a nova Lei de Migração, que entrará em vigor em novembro deste ano. 

 
 
2. O Estado de Exceção permanente: uma crítica do estado do direito moderno 
como sistema de violência  
 

 Neste primeiro ponto do artigo, abrindo a discussão acerca do debate do Estado 

de Exceção, tentaremos conceituar a ideia de Estado de Exceção esplanada por Giorgio 

Agamben. É importante situar historicamente onde começaremos a reflexionar sobre 

esta ideia, ou seja, o marco histórico que usaremos como ponto de partida. Este ponto de 

partida é os anos 20 do século XX, tendo também como referenciais teóricos Carl Schmitt 

e Hannah Arendt, analisados através do olhar crítico de Agamben. Para justificar a 

expressão Estado de Exceção Permanente utilizaremos a teoria de Agamben, que 

considera que a formação do Estado Democrático de Direito está intimamente ligada ao 

Estado de Exceção, ou seja, na modernidade as constituições democráticas só existem 
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porque são fundadas na lógica de Exceção, sendo o Estado de Exceção não uma exceção, 

e sim a regra de manutenção das estruturas democráticas.   

 Desta forma, o que podemos ver é que a lógica de exceção resultou na criação do 

III Reich, produzido pelo Estado nazista alemão, no qual o poder era totalmente 

concentrado nas mãos do Führer (condutor) – neste momento Adolf Hitler –, líder do 

Partido Nazista alemão. O Estado de Exceção não apenas resultou na formação do Estado 

nazista, como também foi extravasado na sua pior forma neste regime. É importante 

destacar que vários outros Estados na Europa ocidental e oriental tinham mesmo 

pensamento de formação de Estado, e até mesmo os Estados democráticos possuíam 

normas de exceção, que perpassam até os dias atuais, como legislações de caráter 

securitário e emergenciais, com inúmeras justificativas para legitimar o poder decisório 

do Estado.1 

 Embora Agamben se embase em vários momentos nas obras de Kelsen e Schmitt, 

o italiano é um profundo crítico das teorias elaboradas pelos dois filósofos jurídicos da 

Escola de Viena. Para Schmitt, “o poder soberano é aquele que decide sobre o Estado de 

Exceção”2. Na busca de uma teoria sobre o Estado de Exceção, ele busca tratar o tema 

como uma questão de direto público, trazendo para o ramo jurídico tal debate. Vários 

juristas da modernidade, dentre eles Hegel e Kant, omitiram tal problemática do debate 

jurídico. No entanto, o que devemos refletir é que o Estado de Exceção e, 

consequentemente, o poder soberano, está presente nos ordenamentos jurídicos 

constitucionais em todo mundo democrático ocidental, constituindo o Estado 

Democrático de Direito. É certo que existe uma grande sofisticação em seus dispositivos, 

para tentar trazer uma forma “democrática” na sua aplicação.  

 O Estado de Exceção, como paradigma de governo, é que o buscamos explicar. 

Encontramos aporte teórico em Schmitt, mais precisamente em seu livro Teologia 

Política, algumas definições sobre o tema, como a ideia de soberano. A obra,  assim, nos 

ilustra: 
 

...Estado de Exceção se entenderá por um conceito geral da 
doutrina do Estado, não um decreto de necessidade qualquer ou 
um estado de sitio. Uma razão sistemática lógica-jurídica faz do 
Estado de Exceção um sentido eminente de soberania. Pois a 
decisão sobre a exceção é uma decisão no sentido eminente.3 

 Schmitt expressa aqui que a norma válida por si só não é capaz de exercer este 

caráter decisório, pois se trata de um momento de exceção e quem terá a capacidade 

plena para exercer esse poder é o soberano. Diferente do Estado de Sitio, que, segundo 

seu pensamento, seria uma espécie de “estado de necessidade”, no qual, em regra, não 

há caráter excepcional, visto que é consagrado por princípios jurídicos. O que ele tenta 

explicar é que, para ele, o Estado de Exceção é um caso “fora do comum”, e nunca estará 

                                                           
1AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: homo sacer I, II. 3° edição. São Paulo: Boitempo, 2016, p.15. 
2 AGAMBEN, Giorgio. p. 15. Op. Cit. p. 14.  
3 SCHMITT, Carl. Teología Politica. 8° ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 13. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 24/25 – Janeiro/Dezembro 2017 

www.sociologiajuridica.net 

95 

 

vigente nas normas positivadas, pois se trata de casos isolados e que supostamente 

produziriam questões que poderiam levar perigo a existência do Estado. 

 Agamben afirma que o Estado de Exceção se encontra em um limbo existencial 

entre o jurídico e político, o que nos leva à questão dos limites. Alguns determinam que o 

agir politicamente pode ser fruto de uma crise e compreendido exclusivamente no 

termo político e não jurídico. Assim, as medidas tomadas de forma jurídica possuem um 

caráter político, ou seja, se roga poderes absolutos para solucionar problemas em 

tempos de crise, já que a norma vigente não resolveria mais o problema, apresentando 

uma forma legal para aquilo que não contém forma legal, sendo simplesmente um ato 

político ou agir politicamente4. Schmitt nos levanta o seguinte ponto sobre a decisão 

soberana: 
A constituição pode, ao caso, assinalar quem está autorizado a 
atuar em tal caso. Se a atuação não está submetida ao controle de 
alguém nem dividida entre diferentes poderes que se limitam e 
equilibram reciprocamente, como ocorre na prática do Estado de 
direito, ao ponto que se vê quem é o soberano. Ele decide se o caso 
proposto é ou não de necessidade e o que deve ser feito para 
dominar a situação. Pois, cai fora do ordenamento jurídico vigente 
sem deixar de pertencer a ele, posto que tem competência para 
decidir se a constituição pode ser suspendida in totó.5  

 

 O Estado de Exceção está umbilicalmente ligado à vida, É ele que decide quem 

pode ou não viver, quem têm direitos ou não, quem é cidadão ou não. Tais poderes de 

decisão são encontrados em várias legislações, sendo algumas delas as legislações 

penais, migratórias e antiterrorismo6.  

 Agamben busca desvendar o que realmente está em jogo na construção do Estado 

Democrático de Direito moderno, entre o direto público e o fato político, entre a ordem 

jurídica e a vida, e assim compreender o que é o agir politicamente. Buscando um maior 

entendimento do conceito de Estado de Exceção, o autor vai avançando mais em alguns 

conceitos. Uma das dificuldades é a separação entre Guerra Civil e Estado de Exceção. Os 

dois são completamente opostos; um se funda na perspectiva de rompimento com a 

estrutura vigente, e outro tem a finalidade de manter a estrutura vigente, atuando de 

maneira pontual em momentos de crise. Abordando a exceção ele nos afirma: 
 

Se a exceção é a estrutura da soberania, a soberania não é, então, 
nem um conceito exclusivamente político, nem uma categoria 
exclusivamente jurídica, nem uma potência externa ao direito 
(Schmitt), nem a norma suprema do ordenamento jurídico 

                                                           
4 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: homo sacer, I, II. 3° edição. São Paulo: Boitempo, 2016, p.12. 
5 SCHMITT, Carl. Op. Cit. p. 15. 
6 AGAMBEN, Giorgio, p.16. Op Cit. p. 16. 
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(Kelsen): ela é a estrutura originária na qual o direito se refere à 
vida e a inclui em si através da própria suspensão.7 

 É importante destacar que há várias terminologias e conceitos sobre o que é 

exatamente o Estado de Exceção. Neste trabalho, utilizaremos a compreensão explanada 

por Agamben. Nas palavras do autor, “a escolha da expressão ‘Estado de Exceção’ 

implica uma tomada de posição quanto à lógica mais adequada à sua compreensão. 

  O Estado de Exceção necessita um caráter “político” e muitas vezes “fictício”: ele 

não é um direito especial; para que ele se efetue, é necessária a supressão da ordem 

jurídica estatal que define os parâmetros de atuação. O Estado de Exceção é muito mais 

do que a lei, ele é o agir político com a finalidade de manutenção da estrutura vigente. De 

certa forma, podemos perceber que o conceito da teoria do Estado de Exceção foi criado 

pela ala revolucionária do absolutismo, que entendiam que o poder não poderia ser 

concentrado na mão de uma única pessoa como ocorria em muitas monarquias 

europeias no decorrer do século XIX e início do século XX. As outras alternativas teóricas 

- o Estado de Sítio e Lei Marcial (direito à guerra) - são fruto do absolutismo e podemos 

ver várias menções a estas teorias na doutrina francesa na era napoleônica8, claro que 

com caráter totalmente diferente do que encontramos hoje.    

 O problema que enfrentamos atualmente em todas democracias liberais e 

neoliberais é questão do Estado de Exceção permanente.  Internalizamos e 

naturalizamos os dispositivos de exceção como se fossem parte do ordenamento jurídico 

positivo; utilizamos de medidas de competência do poder executivo como os Decretos-

lei e de medidas administrativas como as portarias e circulares, com a intenção de 

produção de uma lei, a chamada “força de lei”. Assim, vulgarizamos o caráter 

emergencial, produzindo discursos que nos remetem à ideia de que nos encontramos em 

um momento de “crise”, seja ela econômica, migratória, ambiental entre outras, e 

supostamente necessitamos de “normas” de exceção.  

 A chamada “crise migratória”, que trabalharemos nesse estudo, é produzida pelos 

discursos governamentais que, supostamente, existem devido a um colapso social, um 

fluxo migratório desordenado que poderia justificar tais medidas de exceção. Neste 

sentido, tais discursos não se justificam por sua nomenclatura de “crise”, uma vez que 

são fundamentados em uma lógica mercadológica e securitária, demonstrando um total 

despreparo do Estado em assimilar os presentes fluxos migratórios que, por meio da 

construção de um discurso de uma suposta catástrofe social, encontram legitimidade 

para produzir dispositivo de decisão, criando o  Estado de Exceção Permanente. Assim, 

descaracteriza o seu caráter de exceção e rompe com a sua lógica esporádica e com 

tempo determinado.  

 Desta forma, o campo onde podemos ver o Estado de Exceção Permanente é o 

campo dos fluxos migratórios, onde dispositivos de controles são criados a todo 

momento para que se possa excluir o imigrante o tornando um não sujeito, ou seja, 

excluindo-o da cidadania. Estes dispositivos de exceção são, de fato, consagrados em 
                                                           
7 Id. Homo Sacer: O poder soberano e a vida Nua I. 2° edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p. 35. 
8 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: homo sacer, I, II. 3° edição. São Paulo: Boitempo, 2016, p.35. 
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todas as constituições, mas sempre com o pressuposto de emergência, não como uma 

prática de governo que presenciamos hoje. As democracias modernas se fundam na 

lógica da manutenção do status vigente e para esta manutenção é necessário que alguns 

sujeitos fiquem fora da estrutura, formulando uma suposta “guerra” ou “crise” que se 

funda exclusivamente em uma lógica econômica e securitária. Sendo assim, Fernanda 

Garcia menciona: 
 

(...) Estado democrático para fazer frente a tal situação 
excepcional, com a concentração de poderes no executivo para 
agilizar os processos decisórios necessários que, em tempos 
normais, deveriam passar pelo rito legislativo para serem 
aprovados. No entanto, no exemplo italiano podemos observar 
que ao mesmo tempo em que a guerra à imigração irregular – 
“clandestinidade ou ilegal” no vocabulário político e midiático –, 
justifica a necessidade dos instrumentos emergenciais, ela não 
implica no estabelecimento de fato do Estado de Exceção. Pelo 
contrário, a guerra é instrumentalizada de acordo com as 
vicissitudes do momento e ao mesmo tempo em que os diversos 
governos vão naturalizando sua presença no cotidiano das 
instituições democráticas, tornando normais, aceitáveis tais 
medidas implicando na troca de direitos e liberdades 
fundamentais por uma suposta proteção.9 

 Aqui chegamos na ideia de Estado de Exceção Permanente na qual fundamentam 

as democracias modernas e, principalmente, a legislação migratória que, guiada pelos 

paradigmas securitário e econômica, gera uma violência sistêmica no imigrante, o que 

Benjamin10 chamaria da violência “Pura do Direito”, visto que o jurídico e o político se 

fundem. Cria, assim, o que Agamben chama de ethos, com uma força “pura” calcada num 

agir político, que nada mais é que uma decisão, na qual não se decide e nem se soluciona, 

mas, sim, se exclui permanentemente esses sujeitos, colocando-os na condição de não 

sujeitos11. 

 
3. Transformação do imigrante em (não)sujeito no Estado Permanente de exceção 

 Atualmente vivemos diante do maior fluxo de deslocamento de pessoas já visto 

na Europa ocidental e central desde os anos 90, provocado naquele momento pela 

                                                           
9 GARCIA, Fernanda Di Flora. Estado de Emergência Permanente: racialização, exclusão e detenção de 
estrangeiros na Itália. Campinas: UNICAMP, 2016, 304. f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Filosofia, Universidade Estadual de 
Campinas, 2016. 
10 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: homo sacer, II, I. 3° edição. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 133. 
11 GARCIA, Fernanda Di Flora. Estado de Emergência Permanente: racialização, exclusão e detenção de 
estrangeiros na Itália. Campinas: UNICAMP, 2016, 304. f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Filosofia, Universidade Estadual de 
Campinas, 2016. 
11 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: homo sacer, II, I. 3° edição. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 133. 
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Guerra dos Balcãs. Segundo dados fornecidos pela ACNUR, no primeiro semestre de 

2016, cerca de 3,2 milhões de pessoas foram forçadas a deixar seu país, estimando que 

mais 1,5 milhão pessoas em situação de refugio. 5,3 milhões dessas pessoas são 

refugiados sírios que, provavelmente, atravessaram o mediterrâneo ou por via  terrestre 

pela Turquia para a Bulgária e Grécia12.  O relatório “tendências globais” – publicado em 

2017 – aponta que o número de deslocados aumentou no ano de 2016. Hoje é estimado 

que existam 22,5 milhões de refugiados no mundo, sendo 17,2 estão sob 

responsabilidade da ACNUR.  

 Em decorrência dos conflitos ocorridos na Síria, embora esse fluxo tenha caído, 

ainda mais da metade dos que cruzaram o Mediterrâneo são sírios, seguidos por afegãos 

e iraquianos. Como podemos ver, todos estes refugiados e imigrantes fugiram de algum 

conflito armado ou de um estado de extrema pobreza de seus países. Entre 2005 e 2016, 

mais de 65,6 milhões de pessoas se deslocaram por causa das guerras13. O Brasil 

também sofre o efeito deste fluxo de imigrantes e refugiados, provenientes destes 

conflitos. 

 Essa crescente entrada de estrangeiros gerou certas rugosidades14 na sociedade, 

as quais podem ser justificadas por sua localização no interior do debate mais amplo 

acerca das dificuldades relativas à consagração da inclusão do imigrante15 dentro do 

espaço público. Tópico que, desde a inauguração do Estado Democrático de Direito, 

ganhou relevância, passando a compor o cenário nacional e internacional pautado dos 

Direitos Humanos.16 Neste sentido, 

 

A modernidade apropria o imigrante, isso pressupõe sua exclusão. 
Então a proposta desconstrutiva crê que os direitos humanos 
necessitam ser vistos a partir do “direito de ação” no espaço 
público, do ter “direito a ter direitos”17. 
 

 Assim sendo, o estabelecimento de uma nova estrutura de Estado exige toda uma 

reformulação dos postulados tradicionais do formato político atual. Portanto, é preciso 

um pensamento modificador das atuais funções do Estado-nação, segundo Redin18. 

 O que podemos ver é que existe uma prática jurídica calcada na “emergência 

migratória”, sendo um dos dispositivos mais utilizados nas democracias modernas os 

                                                           
12 Dados retirados do relatório “tendências globais” da ACNUR. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.233266968.785685082.1519146305-
1400987042.1517425936> . Acesso em: 28 de novembro de 2016. 
13 Ibid. 
14 REDIN, Giuliana. Direito de Imigrar: Direitos Humanos e Espaço Público. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2013, p. 20. 
15 Quando utilizar a palavra Imigrante estarei englobando tanto a ideia de Imigrante Pobre quanto a ideia 
de Refugiado. É bem certo que a ACNUR indica diferenciar Imigrante de Refugiado, mas o tema proposto 
neste trabalho é trabalhar as terias que geram exclusão do outro, neste sentido cabe a definição Imigrante 
para os dois, pois ambos sofrem esse mesmo tipo de violação. 
16 REDIN, Giuliana. Op. Cit. p. 36. 
17 Ibid, p. 208. 
18 Ibid, p. 208. 
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Decretos-lei. Nessa articulação de caráter excludente, encontramos o imigrante como 

principal sujeito desses atos, que – por meio dessas diretivas ou “políticas 

governamentais” que possuem caráter securitário – transformam esse sujeito em um 

(não)sujeito, sendo excluído totalmente do Estado-nação. A justificativa alegada pelos 

Estados é sempre de cunho econômico e securitário. Tais argumentos estão intimamente 

ligados a ideia de governamentabilidade19 explanada por Foucault em seu livro 

Segurança, Território e População, onde um Estado administrativo controla todos os 

ramos das sociedade por meio de instrumentos de poder para  manter o status vigente, 

isto é, a manutenção plena do Estado-nação moderno. É importante destacar o que 

Fernanda Garcia nos fala: 

 

Seguindo o conceito tal como elaborado Michel Foucault, os 
dispositivos, especialmente os dispositivos de segurança, 
desempenham papel fundamental nas sociedades 
contemporâneas enquanto estratégia e técnica fundamental do 
poder.20  

 A imagem aqui ilustrada mostra claramente como Foucault entendia a lógica dos 

dispositivos. Em uma passagem, Agamben, em seu livro O que é Contemporâneo?, citando 

Foucault, tenta elucidar a forma como o autor entendia qual era a função dos 

dispositivos. Segundo o filosofo francês, dispositivo nada mais é que reações positivas da 

lei para articular os domínios do poder estatal, agindo nas relações sociais e nos “jogos” 

de poder. O caráter universalista do dispositivo era entendido tanto por Foucault quanto 

por Agamben, ponto em que os dois concordavam. É de suma importância os estudos 

daquele para teoria de exceção do filósofo italiano21. 

 É importante destacar o caráter cristão e teológico que os Estados neoliberais 

ocidentais absorveram, pois carregam consigo o pensamento universalista do 

cristianismo, substituindo a santíssima Trindade cristã (Pai, Filho e Espirito Santo), por 

elementos formadores do Estado-nação. Sendo Cristo representado na economia, ou seja 

o filho, santificamos as relações e suprimimos a ação, já que o homem encontra-se em 

total alienação. Assim, sendo o “dispositivo”, a ação de Deus (soberano), o poder de 

controlar por meio das estruturar de governo a vida dos sujeitos que não possuem mais 

capacidades de contestar tais ações déspotas – uma pura atividade violenta sem 

fundamento algum na concepção do Ser22. Aqui, surge o caráter excludente dessa 

                                                           
19 Termo utilizado por Michel Foucault, para determinar a forma como o estado é gerido para controlar a 
população, regulamentando, por meio de instituições de controle, em um estado que não mais entendido 
como puramente territorialidade, mas sim, pela sua massa ocupada, rompendo as barreiras do território e 
subvertendo um tanto a lógica do estado-nação. Assim, São utilizados instrumentos de controle através de 
seu saber econômico e dispositivos de violência. Ver mais em: FOUCAULT, Michel. Segurança, Territória e 
população. São Paulo:  Martins Fontes, 2008. 
20 GARCIA, Fernanda Di Flora. Os Dispositivos Emergenciais na Gestão da Migração na Itália. In: LUSSI, 
Carmem (Org.) . Migração Internacionais: Abordagens de Direitos Humanos. Brasília: CSEM, 2017. pp. 191-
210. 
21 AGAMBEM, Giorgio. O que é Contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009, p. 29. 
22 AGABEM, Giorgio.  pp. 36-37. Op. Cit. p. 37. 
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relação, mesmo que alguns sujeitos possam ascender a esse “império” da proteção 

jurídica estatal, fomentadas por mantras neoliberais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, que acaba abdicando de certas liberdades, sem levar em consideração os 

sujeitos que ficam fora desse sistema ou que ascendem de forma limitada; esses serão 

esmagados pela violência sistêmica produzida por essa relação de exclusão. 

  Dessa maneira, Agamben afirma que: 

 

(...)temos assim duas grandes classes, os seres viventes (ou as 
substâncias) e os dispositivos. E, entre os dois, como terceiro, os 
sujeitos. Chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, 
do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos. Naturalmente 
as substâncias e os sujeitos, como na velha metafisica, aprecem 
sobrepor-se, mas não completamente. Neste sentido, por exemplo, 
um mesmo indivíduo, uma mesma substância, pode ser o lugar 
dos múltiplos processos de subjetivação: o usuário de telefones 
celulares, o navegador na internet, o escritor de contos, o 
apaixonado por tango, o não-global etc. Ao ilimitado crescimento 
dos dispositivos no nosso tempo corresponde uma igualmente 
disseminada proliferação de processos de subjetivação.23 

 

 O que nos leva a refletir que os dispositivos aqui mencionados são instrumentos 

de manipulação das relações de forças, com uma lógica racional, tendo a capacidade de 

“orientar” esses (não)sujeitos a repetir e aceitar a práxis dominante no acidente, estando 

intimamente ligados as estruturas do saber. 

 Na mesma perspectiva podemos trazer de forma ilustrativa alguns autores que 

denunciam essas práticas de alienação e controle. Fica claro que nesse sentido o que 

surge é um abismo entre o Norte capitalista e Sul social, mas podemos mencionar 

também que, dentro do Norte capitalista, existe uma serie de Sul’s sociais. O imigrante é 

um fator determinante para subverter essa lógica, e subvertendo-a, gera os chamados 

ethos da exceção no qual, por meio da violência sistêmica contida na lei, é transformado 

em um (não)sujeito. O Estado é investido de seu caráter universalizador, agindo de 

forma devastadora, provocando a submissão de uma cultura sobre a outra, gerando a 

relação de subserviência, na qual os detentores do capital determinam os processos que 

devem ser seguidos. Destarte, Santos e Menezes referem que:  
 
No domínio do conhecimento, traduziu-se em dois processos 
paralelos. Por um lado, a emergência de uma concepção a-
histórica do próprio conhecimento científico, feita do 
esquecimento dos processos históricos de constituição do 
conhecimento e das posições e correntes que, em cada momento, 

                                                           
23  AGAMBEM, Giorgio. O que é Contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009,  p. 39. 
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foram derrotadas ou remetidas para posições marginais em 
relação às teorias e concepções dominantes24.  
 

 Podemos mencionar que o grande propulsor destes conflitos é a globalização, 

uma vez que nela surgem sempre a figura de vencedores e de vencidos. Como sabemos, 

os discursos dominantes são contados pelos vencedores, sendo a vitória tão absoluta 

que os derrotados desaparecidos totalmente. Segundo Boaventura de Souza Santos, 

sobre o conceito de globalização: “aquilo que habitualmente designo como globalização 

são, de facto, conjuntos diferenciados de ralações sociais diferentes conjuntos de 

ralações sociais dão origem a diferentes fenômenos de globalização” 25. 

 Logo, podemos ver que tal dialética unifica os pensamentos, trazendo a toma a 

lógica de inversão dos direitos humanos, o que Boaventura chamaria de localismos 

globalizados. Os tidos grupos subordinados trabalhadores, imigrantes e refugiados.26 

 A problemática dos Direitos Humanos frente às evoluções globais das últimas 

décadas – caindo nas velhas armadilhas constitucionais – tem um caráter de 

universalização, que caminha junto com o processo de exclusão. A indagação desta 

problemática nos leva a um pensamento de confrontação às atuais estruturas 

constitucionais vigentes, uma vez que é clara a reformulação constitucional para atender 

tais problemas de exclusão sociais na atual estrutura estatal e nos diplomas 

internacionais de Direitos Humanos. Segundo a ótica de Milton Santos27, “vivemos um 

tempo de mudanças”. A ideia de lugar hoje é completamente distinta. A mobilidade 

humana é praticamente uma regra, situação pela qual o engessamento das legislações, 

tanto constitucionais como de Direitos Humanos, não respondem à atual conjectura do 

mundo globalizado. 

 Nesta perspectiva, na procura de entender toda a ideia de Estado Democrático 

Liberal-Capitalista a partir de um “fundamentalismo econômico”. Por meio da lógica de 

exceção, há um extermínio com a vida pública em si, a esfera pública propriamente 

dita28. No atual paradigma, o mundo é tomado pelas grandes corporações transnacionais 

(fundos de investimento/mercado de investimentos) que desvirtuam as concepções de 

público e privado. Conforme menciona Zizek: “o indivíduo experimenta em si mesmo, 

algo desnaturalizado”29. 

                                                           
24 SANTOS, Boaventura de Souza; MENEZES, Maria Paula; NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone 
da ciência: a diversidade epistemológica do mundo. In:  SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Semear outras 
soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 
2005, p. 22. 
25 SANTOS, Boaventura de Souza. Uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. Revista Lua Nova, n° 
9, pp. 106-124, 2005. Disponível em : <http://www.scielo.br/pdf/ln/n39/a07n39.pdf>  Acesso em: 17 de 
julho de 2016. 
26 Ibid. 
27 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. 4° Edição. São Paulo: Edusp, 2009, p. 328. 
28 ZIZEK, Slavoj. Contra os Direitos Humanos. Dossiê Direitos Humanos: Diversos Olhares, Londrina: 
Mediações, 2010. v. 15, n.1, pp. 11-29, 2010. 
29 ZIZEK, Slavoj. Contra os Direitos Humanos. Dossiê Direitos Humanos: Diversos Olhares, Londrina: 
Mediações, 2010. v. 15, n.1, pp. 11-29, 2010. 
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 A partir da nítida percepção de que o Estado Liberal proporciona a livre escolha, 

caímos nas velhas armadilhas da universalização. Nos dias atuais, a livre escolha só pode 

ser fruto de um desprendimento cultural do sujeito com o mundo e da sua própria vida 

particular, não cabendo espaços para o multiculturalismo, ou seja, a sociedade 

capitalista  de consumo exige atitudes que tenham a pretensa ideia de comum, valores 

que seriam inerentes a todas as pessoas30.  

 O que constatamos é que o dispositivo é ponte de ligação que o Estado necessita 

para o controle desses (não)sujeitos, não só por meio de práticas de discursos, mas 

também os regulamentos, projetos arquitetônicos, decisões administrativas, 

pensamentos filosóficos e tecnologias. Portanto, esses dispositivos, que aqui podemos 

chamar de “dispositivos de segurança”, são capazes de excluir o imigrante, condenando-

o a vida nua por meio do discurso da segurança jurídica e econômica. Essa exclusão é 

criada pelo Estado de Exceção Permanente, que, por meio de Decretos-lei – poder 

discricionário das autoridades em decidir em matéria migratória – causa a exclusão 

destes imigrantes, acarretando um crescimento gigantesco nas práticas de controle, 

principalmente as relacionadas com imigração.  

 O que Fernanda Garcia, em sua tese, citando a teoria do “ban-ópitico” de Bigo, 

utiliza para justificar a exclusão e o controle dos imigrantes – que, segundo o seu 

pensamento, está “fora da sociedade” apesar de controlado – é que: 
  

Em diferente perspectiva, análise de Didier Bigo sobre o “ban-
óptico”, o autor enfatiza como os dispositivos descritos por 
Foucault mantém sua atualidade, sobretudo no contexto da 
“insegurança global”, onde os “gerentes de inquietação” 
internacionais tais como os agentes de segurança, a polícia de 
fronteiras, as companhias aéreas, entre outras, trabalham tanto 
internamente quanto à distância para monitorar, controlar e 
vigiar o movimento da população. Assim “tomados em conjunto, 
esses discursos, essas prática, regras  e arquiteturas físicas 
formam um aparato completo, conectado, o que Foucault 
chamaria de dispositif.31  

 

 O que fica claro é que os dispositivos serão responsáveis para determinar quais 

serão as categorias de sujeitos e quais serão caracterizados como indesejáveis, ou seja, 

por meio de uma legislação, que geralmente possui um caráter que muitas vezes 

administrativo, o soberano determina quem terá o direito a ser cidadão, deixando os 

outros “fora da sociedade”. Agamben denomina isso como o Homo Sacer, um sujeito 

despido totalmente de sua cidadania – um (não)sujeito –, pois integra a ordem social 

mas com um caráter de subversão da lógica de cidadania, ou seja, ele é admitido e 

excluído ao mesmo tempo. O Estado o reconhece com um ser humano, mas não o 

                                                           
30 ZIZEK, Slavoj. Op. Cit. p. 40. 
31 GARCIA, Fernanda Di Flora. Estado de emergência Permanente: racialização, exclusão e detenção de 
estrangeiro na Itália. Campinas: UNICAMP, 2016, 280 f Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-
Graduação em Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Filosofia, Universidade Estadual de Campinas. 
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considera um cidadão pela sua condição de imigrante, visto que ele não possui todos os 

requisitos jurídicos que permite a sua entrada no Estado-nação. 

 Sendo assim, o poder maior do Estado de Exceção não é poder de suspender a 

ordem jurídica, mas sim o poder de determinar quem serão os sujeitos tipificados como 

inimigos, criminosos – os indesejáveis pela ordem vigente. Esta percepção deve ser 

combatida dentro e fora do Estado-nação. Fora, impedindo que imigrantes entre dentro 

de suas fronteiras; dentro, mantendo na clandestinidade. Um dos maiores exemplos são 

os países da União Europeia, que firmaram uma série de acordos com países como 

Turquia32, Jordânia33 e alguns países africanos34, para impedir a circulação desses 

imigrantes até o seu território, uma prática de controle absoluto de quem pode ou não 

migrar.  

 O Estado de Exceção torna-se uma forma naturalizada e assimilada nas 

democracias ocidentais, sendo a exclusão do imigrante uma prática rotineira de governo 

através dos aparatos de controle. Assim, deixando na população local uma visão não 

excludente – pois grande parte da população nacional acredita que a segregação desses 

(não)sujeitos – por meio dos dispositivos já mencionados (como os discursos de 

securitização, uma justificativa plausível para esse controle fronteiriço) gera no 

imigrante um processo violento em um campo de triagem e confinamento de imigrantes. 

Como podemos ver na Europa e, com menos radicalidade, no Brasil, esse sujeito não 

ascende à cidadania plena, já que a legislação com um caráter excludente não o introduz 

como ser dotado de direitos (sujeito de direito) e, sim, como um não sujeito de direitos, 

ficando à margem da sociedade.      

 Neste sentindo, podemos buscar alguns aportes elucidados por Giuliana Redin35 

sobre o contexto em que esses imigrantes se encontram atualmente dentro do Estado-

nação. Uma perspectiva puramente econômica, que visa um caráter excludente e 

simplista, no qual o poder discricionário da Administração Pública tenta barrar tais 

fluxos com a justificativa de proteção dos nacionais, pautada nas questões já levantadas 

de ordem, política, social e cultural. O que Giuliana deixa claro sobre a violência 

sistêmica provocada pelo direito é que:  

                                                           
32 Declaração entre EU-Turquia. Consiste em um plano de ação conjunto dos países que formam bloco 
europeu e a Turquia em: impedir as deslocações com destino à Turquia e à EU; garantindo a aplicação das 
disposições bilaterais vigentes em matéria de readmissão; e reenviando rapidamente esses imigrantes 
para os respectivos países de origem. Disponível em: 
<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/eu-turkey-
statement/>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2018. 
33 A União Europeia envia “ajuda humanitária” a refugiados e migrantes de países como Iraque, Jordânia e 
Líbano. Assim, evitando seu deslocamento.  Disponível em: 
<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/pt/>. Acesso em: 20 de 
fevereiro de 2018. 
34 A União Europeia trabalha conjuntamente com cinco países africanos, com a intenção de diminuir o 
fluxo migratória da África para o continente Europeu. Disponível em : 
<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/pt/>. Acesso em: 20 de 
fevereiro de 2018. 
35 REDIN, Giuliana. Direito de Imigrar: Direitos Humanos e Espaço Público. Florianópolis: Conceito 
editorial,  2013, p. 19. 
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Um desses mitos está na crença do Direito como “justiça formal”, 
decorrente da vontade geral-coletiva. Trata-se do “fundamento 
mítico do direito como autoridade”, de um direito que é produto 
dessa autoridade e que transcende à própria violência de sua 
fundação, de sua interpretação; um direito que não está tão 
somente a “serviço de uma força ou poder social”, como exemplo, 
econômico, ideológico ou político, mas que existe também fora de 
sua própria instituição, visto que a autoridade e o poder investido 
em nome do “direito” constituem uma ato de decisão que “jamais 
é, aliás, um momento inscrito no tecido homogêneo de uma 
história.36 

 

 Por isso, notamos que o papel do Estado de Exceção, nessa violência provocada 

pelo direito, uma vez que teoricamente não pertenceria à ordem democrática vigente e 

que tal dispositivo subverteria o ideário positivista calcado na lei como instrumento 

soberano de decisão, ou seja, é que este poder soberano de decisão que possui força de 

lei. Portanto, utilizamos dessa violência sistêmica para solucionar os problemas 

emanados pela sociedade.  

 A teoria de Schmitt37 se torna cada vez mais atual, visto que nos encontrámos em 

um limbo jurídico provocado pelo Estado Democrático de Direito, no qual o império da 

lei positiva não existe mais e a noção de Estado-nação é calcada na lógica de exceção, ou 

seja, o Estado-nação só existe porque existem normas de exceção que o mantém. Assim, 

criamos os dispositivos de decisão, conforme Agamben menciona que, de maneira 

autoritária, nos controlam e soterram nossas idiossincrasias, tornando-nos apenas 

corpos a serviço do neoliberalismo. 

 
4. Uma breve análise dos dispositivos constitucionais nas constituições de 1934 e 
1937 
 

 Ao longo deste artigo, tentamos elucidar e denunciar como o Estado de Exceção é 

aplicado pelas normas constituídas em um Estado de Direito. Sabemos que a formação 

democrática do Estado de Direito passa, principalmente, pela sua construção legal que 

possui um caráter de exceção. No ponto que encerra este trabalho, falaremos como essas 

normas foram desenvolvidas nas Constituições brasileiras no período final da República 

velha, início do Estado Novo, período democrático pós-Estado Novo. 

 Neste primeiro ponto, conforme o título já salienta, faremos um breve relato 

sobre as constituições de 1934 à 1937 e as legislações migratórias vigentes nesses 

períodos. Sendo assim, buscamos encontrar explicações no passado para compreender o 

presente da política migratória no Brasil, tendo como plano de fundo a problemática do 

imigrante como um (não)sujeito que chega de seu país de origem de forma precária, 

                                                           
36  REDIN, Giuliana, p. 21. Op. Cit. p. 43. 
37 SCHMITT, Carl. Teología Politica. 8° ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 7. 
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obrigado a se submeter aos desmandes da estrutura capitalista vigente, dentro dá lógica 

de exceção, colocando-o na vida nua. Esta ação provoca uma série de problemas de 

ordem social, como a falta de estrutura de condições dignas, além da defasagem dos 

meios pelos quais os imigrantes utilizam para ingressar no Estado brasileiro, como a 

lentidão dos departamentos de controle de fronteira, os quais tratam a questão 

migratória como política de segurança de Estado.  

 A política migratória brasileira sempre teve um caráter étnico-racial muito forte, 

tomamos aqui nesse ponto uma análise constitucional dos dispositivos referentes à 

migração das constituições de 1934 a 1937 – período em que começou a se debater 

sobre a imigração no Brasil – por influência das duas grandes guerras mundiais e pelas 

legislações migratórias que vinham surgindo desde os anos 20, tanto nos Estados Unidos 

como no Canadá. Consequentemente, o cunho excludente que tais legislações produziam 

trazem reflexos até os dias atuais. A problemática que tentamos desvelar é como o 

Estado brasileiro sempre legitimou políticas xenófobas, disfarçadas por questões 

econômicas ou de segurança de Estado, quanto ao ingresso de imigrantes no território 

nacional38. 

 O período da Era Vargas, de 1934 a 1945, foi um momento bastante conturbado 

da história brasileira, sendo uma das políticas mais duras sobre migração no Brasil. A 

constituição de 1934 aprovou a chamada “Lei de Cotas”, contendo em seus artigos um 

viés securitário e xenófobo na legislação migratória. O artigo 121, § 6° desta Constituição 

afirma que a entrada de imigrantes no território nacional será restrita de acordo com as 

necessidades étnicas, físicas e cíveis. Aqui, podemos ver literalmente a política de 

eugenia contida neste dispositivo39. O parágrafo 7° do mesmo artigo, por sua vez, veda a 

concentração de estrangeiro em qualquer ponto do território nacional, além de que o 

Estado, por meio de lei, indicará os locais onde poderiam ser assentados. Vemos aqui um 

dispositivo de exceção constante na legislação constitucional, no qual, por meio de um 

decreto ou lei, o Estado determinaria o local de vida de um indivíduo, tratando-o como 

um simples objeto a serviço do capitalismo40. 

 Podemos ver no art. 113, § 15° da Carta de 34, que a União poderia expulsar do 

território nacional os estrangeiros perigosos à ordem pública ou nocivos aos interesses 

da Nação, e vai mais além: no art. 107, “c”, menciona que os que tinham por ventura 

obtido a naturalização poderiam perdê-la, por exercer política nociva aos interesses da 

União, uma clara norma de exceção com intenção de simplesmente monitorar e excluir o 

imigrante como um sujeito de direito.41 

                                                           
38 OLIVEIRA, Antônio Tadeu. Imigrantes no Brasil: Aspectos da seletividade da questão étnico-racial. In: 
LUSSI, Carmem (Org.) . Migrações Internacionais: Abordagens de Direitos Humanos. Brasília: CSEM, 2017. 
pp.137-158. 
39GERALDO, Endrica. A “lei de cotas” de 1934: Controle de estrangeiros no Brasil. Disponível em: 
<https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/download/2575/1985>. Acesso em: em 27 de 
junho de 2017. 
40 Ibid. 
41 VILLA, Marco Antonio. A História das Constituições Brasileiras: 200 anos de luta contra o arbítrio. São 
Paulo: Leya, 2011 pp. 52-53. 
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 Podemos mencionar, em meio a toda essa política eugênica, o surgimento da Lei 

de Cotas, a qual estabelecia uma série de restrições à entrada de imigrantes – em 

especial, restrições à imigração de africanos e orientais, em grande medida os japoneses, 

que, neste período, encontravam-se em grande número no país. Tais medidas de caráter 

racial foram temas de inúmeros debates na constituinte de 1934.  

 É importante destacar que vínhamos da subida ao poder do então presidente 

Vargas por meio de uma revolução em 1930, com uma forte conotação nacionalista nos 

movimentos que o apoiavam. Dentro do governo Vargas havia duas correntes: uma 

alinhada aos Estados Unidos, mantendo uma política de controle de cotas migratória; e 

outra alinhada aos nazifascistas Europeus42. Geraldo regista quanto ao discurso em 

1933 na abertura da Assembleia Constituinte de 34: “Vargas falava que o Brasil 

necessitava de uma política migratória sólida com a finalidade de povoar o nosso vasto 

território; e por outro lado, procurava explanar que a política migratória deveria ser 

controlada, não permitindo a livre entrada de imigrante”43. 

 O que podemos entender neste ponto é que Vargas, inspirado na legislação Norte 

Americana de 1920, torna imigração no Brasil uma política de segurança de Estado e 

bastante infundada em um viés econômico44. 

 Em 1937, entramos no período do chamado Estado Novo, quando foi promulgada 

uma Constituição de cunho fascista e nacionalista. O governo Vargas, e o próprio 

presidente, tinham laços muito estreitos com os ditadores nazifascistas da Europa, 

tendo, muitas vezes, apoiado movimentos deste cunho no Brasil. Um dos maiores 

exemplos é Movimento Integralista, fundado por Plinio Salgado45.   

 Neste período, se intensificou a segregação migratória sobre os japoneses e 

judeus. O artigo 151° da presente Carta Maior é basicamente idêntico ao parágrafo §6° 

artigo 121 da Constituição de 1934, ou seja, mantém o caráter securitário e a ideia de 

eugenia. O artigo 180 da Constituição de 1937, no entanto, concede poderes ao 

Presidente da República a expedir Decretos-leis, uma típica prática dos Estados 

ditatoriais. Dentre esses decretos-lei, foi aprovada a primeira legislação migratória no 

Brasil (Decreto-Lei n° 406, 04 de maio de 1938), na qual os dispositivos encontrados 

deixam claro a política securitária, racista e de exclusão de alguns grupos de imigrantes, 

a chamada Lei de Cotas46. 

 Esta lei estipulava a entrada de 2% de imigrantes por ano de qualquer origem. 

Número estipulado por nacionalidade já aqui residente, ou seja, se tivesse 1.000 

cidadãos alemães, só poderiam entrar no país naquele ano 20 alemães. É claro que, em 

relação a imigrantes asiáticos e africanos, o controle era mais rígido, diferente dos 

europeus provenientes de países do Norte, onde esse controle não era tão rígido47. 
                                                           
42 VILLA, Marco Antonio. p. 54. Op. Cit. p. 90.  
43GERALDO, Endrica. Op. Cit. p. 90. 
44 OLIVEIRA, Antônio Tadeu. Op. Cit. p. 90. 
45 Movimento e partido político brasileiro, de cunho nacionalista fascista, fundado por Plinio Salgado em 
07 de outubro de 1932. Entra para clandestinidade em 1937 com a instauração do Estado Novo, ditadura 
de Vargas. 
46 OLIVEIRA, Antônio Tadeu.  Op. Cit. p. 90.  
47GERALDO, Endrica. Op. Cit. p. 90.  
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 Importante ressaltar que as políticas migratórias criadas em 1934, 1937 e 1938 

foram estabelecidas perante um contexto histórico de duas guerras mundiais, no qual 

havia grandes deslocamentos de refugiados da Europa para os países da América. 

Ademais, existia também uma restrição muito forte à imigração judaica, principalmente 

no Brasil, visto que Getúlio Vargas mantinha estreito relacionamento com os políticos 

nazifascistas48. 

 Com o resultado desses dispositivos constitucionais de segregação, foi criado, em 

1938, o Decreto-Lei 3.010, o qual exigia que o solicitante de visto deveria se apresentar 

perante a autoridade brasileira no exterior – no caso, ao cônsul – e comprovasse que era 

branco, com plenas capacidades para exercer atividades laborais, pois, como já vimos, a 

legislação impedia a entrada de pessoas que não possuíam capacidade físicas e mentais 

para o trabalho. Grande parte da sociedade brasileira acreditava que o imigrante 

desejável era aquele que era branco e católico, culpando o atraso econômico existente 

no país pelo número excessivo de negros49. 

 A forte corrente eugênica na migração brasileira foi criada nesse período, 

refletindo logicamente nas legislações futuras. É claro que o Brasil não foi o único país 

do mundo a compartilhar dessa política migratória. Países como Estados Unidos da 

América e Canadá também eram partidários dessas práticas, o que deixa claro que a 

seguinte frase escrita por Hannah Arendt no livro Origens do Totalitarismo: “o 

antissemitismo não foi criado pelos alemães, ele existe a muitos anos”50, cai como uma 

luva às políticas migratórias brasileiras da época. Essas restrições étnicas, raciais e 

religiosas eram políticas amplamente debatidas e aceitas em vários países do mundo 

que possuíam constituições democráticas, criando, assim, a figura de imigrantes 

desejáveis e indesejáveis. 

 Neste sentido, o Decreto-Lei n° 7967/1945 reafirma a intenção que o Estado 

brasileiro tinha de manter uma política de exceção e de exclusão dos sujeitos, dado que 

condicionava a entrada de estrangeiros à necessidade de preservar e desenvolver, na 

composição étnica da população, as características de uma população europeia branca, 

católica e apolítica51. 

 Na constituição de 1946, um dos curtos períodos democráticos da história 

brasileira, nada de muita relevância se avançou em relação a imigração. É importante 

salientar que o Decreto-Lei de n° 406 de 1938 ainda vigorava. O artigo da constituição 

que versava sobre migração/estrangeiro é bastante brando, como uma espécie de 

abertura à ditadura do Estado Novo52. Foi um período de redemocratização no país, no 

qual até os comunistas tiveram espaço na formação da constituinte. Vindo de um longo 

período da ditadura do Estado Novo, a nova Constituição apresentava um viés mais 

neoliberal do que nacionalista, com a intenção de impulsionar a economia por meio da 

                                                           
48 Ibid. 
49 OLIVEIRA, Antônio Tadeu. Op. Cit. p. 90. 
50 ARENDT, Hanna. As Origens do Totalitarismo. 9° edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 76. 
51 GERALDO, Endrica. Op. Cit. p. 90. 
52 VILLA, Marco Antonio. A História das Constituições Brasileiras: 200 anos de luta contra o arbítrio. São 
Paulo: Leya , 2011 p 83. 
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criação de indústrias automotoras e da construção civil (o maior exemplo foi o projeto 

de construção da nova capital)53. 

 No tocante à política migratória, nada de relevante foi modificado. A legislação 

eugênica perdurava ainda, tendo arrefecido em alguns pontos referentes à Constituição. 

Contudo, o pensamento de tratar o imigrante negro e não europeu como inimigo do 

Estado segue presente sem grandes modificações. Salientamos que esta Constituição 

encontra-se num cenário político de perfeito alinhamento à política Norteamericana – 

tanto econômica quanto de segurança de Estado –, proveniente da vitória dos Aliados na 

Segunda Guerra. Neste período, os fluxos migratórios no Brasil começaram a diminuir, 

não sendo de grande relevância a questão migratória como interesse preponderante da 

época54. 

 
5. Conclusão 

 No decorrer deste artigo, buscamos compreender como a lógica de exceção é 

produzida na modernidade e como que, por meio dela, os imigrantes são colocados na 

condição de (não)sujeitos. Nesse sentido, trabalhamos, o primeiro ponto, os conceitos de 

Estado de Exceção e como ele é constituído, buscando nos aportes de Giorgio Agamben a 

teoria e o seu conceito na modernidade, tentando perceber como ele age atualmente por 

meio de legislações vigentes em países democráticos ocidentais.  

 Vimos como esse aparato é forjado para que as estruturas de poder mantenham-

se intactas, ou seja, para que lógica mercadológica permaneça e que os conflitos internos 

sejam apaziguados pela força de lei exercida pelo soberano. Discutimos a teoria do agir 

politicamente, ponto de total relevância para trabalho e, consequentemente, para 

entender os efeitos provocados pelo Estado de Exceção.  

 O Estado de Exceção permanente que denunciamos nesta pesquisa é fruto da 

legislação produzida no entre guerras, como já mencionamos, mas é importante 

observar toda construção teórica que tentamos fazer ao longo do primeiro ponto é sine 

qua non para que se possa avançar na ideia de exclusão dos imigrantes. Aqui, tivemos a 

intenção de tratar a exclusão do imigrante como uma política de Estado, que atravessa 

décadas e que é calcada em paradigmas securitários e mercadológicas, gerando uma 

violência sistêmica no corpo do indivíduo, sentido que nos levou a analisara as teorias 

agambenianas sobre o Estado de Exceção Permanente. 

 No segundo ponto, mencionou-se como são produzidos esses (não)sujeitos. 

Sujeitos excluídos da cidadania por meio do aparto estatal, que, através de normas 

positivas os excluem, com a justificativa de manutenção do status vigente. Esse ponto é 

importante ser ressaltado, no sentido que avança para uma discussão à qual o trabalho 

se propôs a enfrentar, sendo a discussão de como as normas de direito são capazes de 

                                                           
53 VILLA, Marco Antonio. A História das Constituições Brasileiras: 200 anos de luta contra o arbítrio. São 
Paulo: Leya , 2011 p 85. 
54 OLIVEIRA, Antônio Tadeu. Imigrantes no Brasil: Aspectos da seletividade da questão étnico-racial. In: 
LUSSI, Carmem (Org.). Migrações Internacionais: Abordagens de Direitos Humanos. Brasília: CSEM, 2017. 
pp.137-158 
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produzir tais homos sacer’s, isto é, uma vida nua que é feita de constância nas grandes 

cidades do mundo. 

 Por isso, a questão que levantamos de como a imigração é tratada na atualidade é 

de suma importância, pois, à medida que vamos avançando nos estudos, vemos que ela é 

tratada de forma utilitarista, ou seja, em momentos mercadologicamente interessantes 

para imigração, o Estado-nação abre as fronteiras e, em momentos de crise, as fecha. 

Toda essa lógica utilitarista é possível pelos ethos de exceção que as legislações 

ocidentais permitem, no sentido que, para muitos países, a questão migratória é vista 

como um risco à segurança estatal. 

 Essas perspectivas analisadas nos dois primeiros pontos deram suporte teórico 

para uma compreensão da formatação da política migratória no Brasil, principalmente 

na década de 1930. Durante ultima parte, ponto que finaliza artigo, tratamos de 

apresentar como foram construídas as Constituições brasileiras de 1934 e 1937 na 

lógica da exceção para exclusão dos imigrantes. Explanamos sobre a evolução histórica 

das Constituições e analisamos as constituições de 1934 a 1964, dado que faz-se 

importante situar historicamente os contextos em que o Brasil vivia àquele momento. 

Na década de 1930, surgiu um forte movimento nacionalista no Brasil, que resultou, em 

1937, no Estado Novo – período em que se produziu a primeira legislação migratória no 

país. As constituições de 1934 e de 1937 foram bastante excludentes no tocante aos 

imigrantes, e a política migratória produzida naquele período era idêntica às produzidas 

nos Estados Unidos da América, Canadá e de grande parte da Europa Ocidental. Como já 

mencionamos, foi neste período que se produziu grande parte das legislações 

migratórias do mundo. O Brasil, como consequência, não ficou alheio a isso e acabou 

reproduzindo o mesmo paradigma mercadológico e securitário em relação à imigração.   

 Dentro dessa lógica, foi produzida toda a política migratória brasileira, tanto em 

períodos ditatoriais como nos breves períodos democráticos que tivemos. É de suma 

importância, assim, destacar a Constituição de 1988, tida como a constituição cidadão. 

Ela avança em vários conceitos de proteção da dignidade da pessoa humana, 

apresentando uma maior proteção aos direitos civis e humanos dos cidadãos; porém, 

repete as mesmas lógicas excludentes de nacionalidade e cidadania às quais estão 

intimamente ligadas.  

 O antigo Estatuto de Estrangeiro (lei n° 6.815/80), durante quatro décadas, foi 

nossa legislação migratória e, no decorrer dessas décadas, foi responsável pela exclusão 

de vários sujeitos. Este estatuto encontrava-se anacrônico e em dissintonia com a Carta 

Magna 88.  

 Neste sentido, foi produzida a nova legislação migratória no Brasil 

(13.445/2017), legislação que teoricamente tende a ser um divisor de águas na política 

migratória estatal, mesmo contendo alguns dispositivos de caráter de securitário, mas 

que tenta se aproximar mais aos paradigmas humanitários.  Como vimos, ainda temos 

muito em que avançar, uma vez que a problemática dos vetos, que desfigurou o ideário 

contido na legislação, podemos encontrar uma série de dispositivos de exceção contidos 
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no regulamento de n° 9.199, mantendo o caráter utilitarista e securitário da imigração 

no Brasil. 
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Anais do 2º Workshop Extremo Sul de Pesquisa Empírica em Direito 

25 e 26 de maio de 2018 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Descrição: Evento de caráter acadêmico-científico que se propõe ao fomento da 

pesquisa empírica como estratégia no plano da cognição e produção científica acerca do 

fenômeno jurídico, em suas diversas expressões, bem como no âmbito da formação em 

Direito. Desenvolvimento de workshops, grupos de trabalho de apresentação e debate 

de pesquisas e oficinas temáticas acerca de perspectivas epistemológicas e 

metodológicas no campo jurídico. Fortalecimento de Redes de interlocução acadêmico-

científica, sobretudo no âmbito da Pós-Graduação em Direito na Região Sul. 

 

Objetivo: Fomentar a utilização da pesquisa empírica como estratégia no plano da 

cognição e produção científica acerca do fenômeno jurídico, em suas diversas 

expressões, bem como no âmbito da formação em Direito. 

 

Promoção: 

UCPel – Universidade Católica de Pelotas 

Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos 

Linha de Pesquisa “Direitos Humanos, Segurança e Acesso à Justiça” 

GITEP - Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Criminais-Penitenciários (Luiz 

Antônio Bogo Chies) 

NEL - Núcleo de Estudos Latino-americanos (César Augusto Soares da Costa) 

Grupo Direitos Humanos, Acesso à Justiça, Conflitualidades (Marcelo Oliveira de Moura) 

 

Instituições e Grupos parceiros: 

REED – Rede de Estudos Empíricos em Direito. 

FADISMA – NUSEC – Núcleo de Segurança Cidadã 

FURG –GPDA – Grupo de Pesquisa Direito e Educação Ambiental – GPDEA 

FURG – CIDIJUS –Cidadania, Direitos e Justiça 

UCPel – GEMIGRA – Grupo de Estudos em Políticas Migratórias e Direitos Humanos 

UFPel– LIBERTAS – Programa de Enfrentamento da Vulnerabilidade em Ambientes 

Prisionais 

UFPel– GEPUCS – Grupo de Estudos e Pesquisa em Punição e Controle Social 

UFPel – Núcleo de Pesquisas em Direitos Sociais e Vulnerabilidade Social 

UFPel– Grupo de Pesquisa Inventar: Arte e Construção do Conhecimento Jurídico 

UFPel– GECON – Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito do Consumidor 

LEPIF - Laboratório de Estudos e Pesquisas Internacionais e de Fronteiras 
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Comissão Organizadora: 
 
Coordenação Geral 
Luiz Antônio Bogo Chies 
 
Equipe Executiva 
Vanessa Souza da Silva  
Samuel MalafaiaRivero 
Jiulia Estela Heling 
Rodrigo Gonçalves da Silva 
Rafael Baneiro Victória 
 
Comissão Interinstitucional 
Ana Clara Henning 
Bruno Rotta Almeida 
César Augusto Soares da Costa 
Eduardo Pazinato 
Fernando Costa de Azevedo 
José Ricardo Caetano Costa 
Letícia Núñez Almeida 
Márcia Bertoldi 
Vanessa Hernandez Caporlingua 
 
Comissão Científica: 
Ana Clara Correa Henning 
Ana Cláudia Lucas 
Ana Paula Dittgen da Silva 
Bruno Rotta Almeida 
César Augusto Soares da Costa 
Eduardo Pazinato 
Fernando Costa de Azevedo 
José Perez 
Letícia Núñez Almeida 
Luiz Antônio Bogo Chies 
Marcelo Oliveira de Moura 
Márcia Bertoldi 
Maria Cecília Leite 
Rafael Fonseca Ferreira 
Renato Duro Dias 
Simone Grohs Freire 
Valmor Scott Jr. 
Vanessa Hernandez Caporlingua 
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Programação: 

 

Data Início Programação 

25/05/2018 

13:30 
 
Abertura 
 

14:00 

 
GTs Simultâneos: 
 
GT 1 – Direito e Educação 
GT 2 – Segurança Cidadã, Justiça Criminal e Questão 
Penitenciária 
GT 3 – Direito pós-colonial e exclusão 
GT 4 – Arte, Imagens e Direito 
GT 5 – Direito das Minorias 
GT 6 – Jurisdição, Acesso à Justiça e Consumo 
GT 7 – Direitos, migrações e fronteiras 
 

19:00 

 
Conferência – A pesquisa empírica em Direito 
Prof. Dr. José Roberto Franco Xavier (Faculdade Nacional de 
Direito da UFRJ e coordenador da Rede de Pesquisa Empírica 
em Direito/editor da Revista de Estudos Empíricos em Direito) 
 

26/05/2018 9:30 

 
Oficinas Simultâneas 
 
1 – Os direitos sociais dos pescadores: entre o 
desconhecimento e a marginalização (Nadja Karin Pellejero, 
Rodnei Gallo Flores, Cláudio Ruiz Engelke) 
2 – Pesquisa em Acórdãos Judiciais (Luiz Antônio Bogo Chies) 
3 – Pesquisa de campo em direito: ferramentas, desafios e 
possibilidades (Ana Clara Henning; Márcia Bertoldi) 
4 – Análise de discurso na pesquisa em direito: distinções 
fundamentais (Jael Gonçalves)  
5 – Pesquisa em documentos históricos (Bruno Rotta Almeida) 
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GT 1 – Direito e Educação 
Coordenação: Vanessa Hernandez Caporlingua e Simone Grohs Freire 
 
Trabalhos apresentados 
 
Título Autores 

O nome social nas instituições de ensino públicas: 

uma abordagem à educação inclusiva dos núcleos 

de gênero e diversidade do Instituto Federal Sul-
Riograndense 

Lucas Lopes Grischke 
Bruno Bandeira Fonseca 
Rubens Vicente Rodrigues 
Vasconcelos 
Renato Duro Dias 

Inclusão da pessoa com deficiência no sistema 

regular de ensino vs. precariedade da educação 

pública estadual: uma análise a partir das decisões 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul 

 

Bruno Bandeira Fonseca 
Lucas Lopes Grischke 
Rubens Vicente Rodrigues 
Vasconcelos 
Francisco Quintanilha Veras 
Neto 

Ensaio narrativo-reflexivo sobre as pedagogias do 

amor: breves comentários sobre Maturana, Freire e 

Warat 

Vanessa dos Santos Moura 

As representações coletivas dos pescadores 

artesanais do Rio Grande/RS e de São José do 

Norte/RS, e a importância da Educação Ambiental 

para o desenvolvimento da cidadania na atividade 
pesqueira 

Janaína Agostini Braido 

A Educação Ambiental na efetividade das inovações 

processuais: uma análise acerca do novo CPC e a 
figura do “AmicusCuriae” 

Bruna Kucharski Wagner 
Fernanda Bratz. 
 

Estratégias de Educação Ambiental através de 

futuros professores em escolas rurais do nordeste 

amazônico do Peru 

Yeissy Sarmiento Guevara 
Zaionara Goreti Rodrigues 
de Lima 

Direito à educação: a aplicação da nanotecnologia 

nos espaços rurais 

Bruna Annenberg dos 
Santos Silva 

Licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra 

 

Lenín Alfonso Morales 
Tiago Pivetta Severo. 
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O nome social nas instituições de ensino públicas: uma abordagem à educação 
inclusiva dos núcleos de gênero e diversidade do Instituto Federal Sul-
Riograndense 
Lucas Lopes Grischke 
Bruno Bandeira Fonseca 
Rubens Vicente Rodrigues Vasconcelos 
Renato Duro Dias 
 
A presente pesquisa pretende relatar a atuação de três Núcleos de Gênero e Diversidade 
(NUGED) do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) na defesa da implementação de 
uso do nome social na instituição de ensino público, particularmente no âmbito de três 
unidades localizadas na cidade de Pelotas: Reitoria, Campus Pelotas e Campus Pelotas – 
Visconde da Graça. O nome social é um direito à identidade de gênero, consagrado pelo 
Decreto Nº 8.727 de 2016 que obriga órgãos e as entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional na adoção. Pode-se afirmar que sua base está 
solidificada na Constituição Federal que reza, no caput do artigo 5º, que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No âmbito educacional, a Lei Maior 
ainda ressalta nos artigos 205 em combinação com o artigo 206, I que a educação é 
direito de todos e dever do estado e que o ensino promoverá igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola. A Lei 9.394 de 1996 – intitulada de “Lei de 
Diretrizes e Bases” (LDB), ressalta em seu artigo 3º que, dentre os princípios para a 
ministração do ensino, há o respeito à liberdade e apreço à tolerância. No âmbito do 
IFSul, o nome social é estabelecido pela Resolução do Conselho Superior nº 35 de março 
de 2016, fundamentada também pela Resolução nº 12.2015 do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT). Para tanto, como se situa em estágio inicial de 
pesquisa, a metodologia utilizada se baseará em levantamento bibliográfico e pesquisa 
legislativa. O referencial teórico utilizado refere-se a conceitos desenvolvidos por 
pensadores como Paulo Freire (opressores e oprimidos); Joan Scott, Judith Butler e 
Guacira Lopes Louro (gênero); Cláudia Pereira Vianna e Sandra Unbehaum (gênero nas 
políticas educacionais); Michel Foucault (poder e sexualidade). A pesquisa pretende 
destacar os NUGED, núcleos formados pela união de servidores(as) e discentes, como 
locais de resistência, no âmbito educacional, às pressões e às instabilidades políticas que 
promovem o detrimento das garantias às minorias de gênero. 
 
 
Inclusão da pessoa com deficiência no sistema regular de ensino vs. precariedade 
da educação pública estadual: uma análise a partir das decisões do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
Bruno Bandeira Fonseca 
Lucas Lopes Grischke 
Rubens Vicente Rodrigues Vasconcelos 
Francisco Quintanilha Veras Neto 
 
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência n.° 13.146/2015 considera 
deficiência toda restrição de cunho físico, intelectual ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, limitando a capacidade do indivíduo exercer atividades 
básicas na vida diária, podendo ser causada ou agravada pelo ambiente econômico e 
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social, obstaculizando a inclusão social. Inova ao trazer mudanças na educação ao criar o 
conceito obrigatório de integração total que visa estimular o exercício da cidadania a 
partir do momento que debate questões relacionadas a acessibilidade. Nesse item reside 
o problema, a inclusão da criança e do adolescente com deficiência no ensino regular 
sem o Estado proporcionar estrutura material. Em que pese vasta legislação prever a 
inclusão social como garantia fundamental para a promoção da igualdade e redução do 
preconceito através da criação de ambientes diversificados, não é difícil compreender 
que existem direitos em terra brasilis que de fato nunca são implementados em sua 
plenitude. O contexto histórico do país demonstra o caráter utópico de inúmeras normas 
jurídicas. Assim, a pesquisa justifica-se a partir do momento que é necessário questionar 
o papel do Estado na efetivação de políticas públicas sociais. Com esse cenário, objetiva-
se debater a inclusão da pessoa com deficiência no sistema regular de ensino, mais 
especificamente ao analisar a inclusão da criança e do adolescente da rede pública 
estadual, assim como, avaliar as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul que visam compelir o ente estatal a efetivar de forma adequada a 
inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular. No que diz respeito a metodologia, 
o estudo apropriou-se de pesquisa bibliográfica ao analisar doutrinas e legislações, bem 
como, constitui a abordagem exploratória ao examinar 66 jurisprudências do TJRS que 
pleiteavam o direito a monitor individualizado especializado para infante com 
necessidades especiais. Para tanto, a pesquisa apropriou-se do referencial teórico de 
Adriana Olvera, José Gutiérrez e María Carrasco Lozano (Conselhos técnicos da escola 
para inclusão); Christiane Falsarella (Reservado do possível); Enes Carvalho (Processo 
de inclusão escolar); José Goldemberg (Repensar da educação no Brasil); Maria Ferreira 
(Educação Inclusiva); Maurício Maia (Conceito de pessoa com deficiência) e Wederson 
Santos (Deficiência como restrição à participação social). Por fim, como resultado final a 
pesquisa concluiu que a inclusão de infante com deficiência na rede estadual de ensino 
tem enfrentado limitações ambientais, quais sejam: falta de acompanhamento de equipe 
multidisciplinar, ausência de formação inicial e continuada dos docentes e demais 
serventuários das escolas para trabalharem com indivíduos que dependem de 
acessibilidade, ínfima utilização de meios tecnológicos, imóveis pouco acessíveis e, por 
último, a insuficiência de profissionais para atendimentos adequado dos alunos. Por 
causa disso, o Poder Judiciário tem sido provocado a resguardar os direitos do infante 
que é submetido a uma educação precária que não atende ao fim a que se destina a Lei 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nas decisões judiciais os magistrados têm 
garantido a criança e ao adolescente com deficiência a possibilidade de 
acompanhamento escolar com monitor individualizado, especializado e em tempo 
integral. 
 
 
Ensaio narrativo-reflexivo sobre as pedagogias do amor: breves comentários 
sobre Maturana, Freire e Warat 
Vanessa dos Santos Moura 
 
A reflexão que se pretende fazer neste texto, um pequeno ensaio narrativo-reflexivo, 
versa sobre a temática do amor. A hipótese sustentada no texto é a de que o amor é um 
instrumento (social) potencializador de mudanças na educação e o objetivo consiste em 
tecer algumas considerações a respeito de pensadores que se propuseram a refletir 
sobre o ensino de uma forma diferenciada, calcado no amor e no afeto. Nomeadamente, 
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resgatou-se as proposições de Humberto Maturana, Paulo Freire e Luis Alberto Warat. 
Percorreu-se a bibliografia mais significativa dos três autores para o debate sobre o 
amor e buscou-se entrelaçar com uma espécie de memorial descritivo, do que se 
depreende que as metodologias adotadas consistem em revisão bibliográfica e história 
de vida. O ensaio vai motivado pela seguinte pergunta: por que educar com amor? A 
justificativa da pesquisa é singela; parte-se da seguinte premissa: a educação é causa e 
efeito da práxis humana. Se é um instrumento humano, portanto culturalmente 
construído, haverá de espelhar a ontologia do homem enquanto ser social, portanto é 
também da natureza dele. Nesse sentido, aponta-se que a sociabilidade humana tem no 
amor um dos seus maiores fundamentos – e com essa assertiva não se pretende realizar 
uma genealogia do amor; como dito, os propósitos são muitíssimo mais modestos. Por 
ora, basta sinalizar que o amor é simultaneamente cultural e intrínseco – do que se 
conclui que educar com amor é uma necessidade; e qualquer “educação” fora da 
amorosidade não haverá de ser, pois, educação. A pesquisa se justifica, logo, pela 
necessidade de resgatar a educação amorosa, particularmente para a seara do direito, 
em que o corpo docente é integrado quase que na totalidade por bacharéis sem 
formação voltada para o magistério. Percorreram-se as ideias principais dos três 
educadores de forma a confirmar a tese inicial. Se há amor, então há possibilidade de 
mudança (positiva) na educação. Se há mudança (positiva) na educação, então a 
educação foi amorosa. Os autores abordados possuem arcabouços teóricos diversos, 
bem assim concepções de educação, de amor, de diálogo, de consciência, de 
emancipação, de luta divergentes. Mas perseguindo uma espécie de fio de Ariadne, 
constata-se que todos têm um mesmo grande objetivo: a transformação social. Seja pela 
via biológica, pela via revolucionária ou pela via da mediação, é preciso anunciar a Teseu 
que é possível achar o caminho de volta. E o caminho é a Pedagogia do Amor. 
 
 
As representações coletivas dos pescadores artesanais do Rio Grande/RS e de São 
José do Norte/RS, e a importância da Educação Ambiental para o desenvolvimento 
da cidadania na atividade pesqueira 
Janaína Agostini Braido 
 
O presente trabalho apresenta um recorte da dissertação de mestrado intitulada 
“Desencontros legais e morais na pesca artesanal: a Educação Ambiental política para a 
transformação socioambiental em Rio Grande/RS e São José do Norte/RS”, defendida 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal 
do Rio Grande – PPGEA/FURG. Este estudo tem por objetivo apresentar as 
representações coletivas dos pescadores artesanais das cidades do Rio Grande e de São 
José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul, sobre as temáticas do meio ambiental, da 
cidadania ambiental e da Educação Ambiental, bem como a importância que a Educação 
Ambiental representa no enfrentamento da crise vivenciada na atividade pesqueira da 
região para esses atores sociais. A complexidade preconizada no trabalho exigiu um 
olhar interdisciplinar, relacionando o tema da pesca à Educação Ambiental, ao Direito e 
à Sociologia. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e 
documental, além da aplicação de grupos focais em quatro comunidades pesqueiras na 
região de estudo.  O levantamento bibliográfico apresentou inicialmente um breve 
histórico da cidadania, iniciando com sua origem identificada no século VIII a.C. até a sua 
concepção moderna em uma abrangência ambiental, denominada cidadania ambiental, 
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tendo como suporte os trabalhos de Maria Inês Gasparetto Higushi e Genoveva Chagas 
de Azevedo. A compreensão dessa cidadania incluiu o desenvolvimento do conceito de 
meio ambiente, e ofereceu os parâmetros fundamentais para a abordagem da Educação 
Ambiental enquanto educação política, de acordo com o entendimento de Marcos 
Reigota, e sua relação com o saber ambiental de Enrique Leff. O grupo focal, enfim, foi 
escolhido por ser uma metodologia que proporciona o aumento de comunicação entre 
os participantes da pesquisa, explorando seus conhecimentos e oportunizando troca de 
experiências. Para a organização dessa forma de obtenção de dados, foram utilizados os 
estudos de Jenny Kitzinger. Ademais, o art. 225, caput e inc. VI do §1.º, da Constituição 
Federal de 1988, e as disposições da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) – 
Lei n.º 9.795/99, ofereceram os suportes legais fundamentais para a compreensão da 
cidadania ambiental e da Educação Ambiental política. Os resultados indicaram, a partir 
das representações coletivas dos pescadores, tendo por base a sociologia de Emile 
Durkheim, a necessidade de realização de cursos de Educação Ambiental voltados às 
comunidades tradicionais de pesca no sul do estado do RS, buscando a troca de saberes 
e a implementação de orientações sobre cidadania e política para a categoria. 
Mostraram, finalmente, a urgência da inserção da Educação Ambiental política em todas 
as ações institucionais públicas voltadas à atividade pesqueira artesanal, com a atuação 
do poder público no processo de resgate da cidadania ambiental dos pescadores, para 
reversão do atual quadro de descrédito, desconfiança e medo das instituições 
governamentais e de seus agentes. 
 
 
A Educação Ambiental na efetividade das inovações processuais: uma análise 
acerca do novo CPC e a figura do “AmicusCuriae” 
Bruna Kucharski Wagner 
Fernanda Bratz. 
 
A atuação do Estado é essencial como ente operacional e regulador das formas de 
enfrentamento das alterações sociais. Dessa forma, o Direito precisa legislar de acordo 
com seu tempo e, por meio de tal perspectiva, o Novo Código de Processo Civil trouxe 
importante ferramenta ao ordenamento jurídico brasileiro que permite que terceiros, 
sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de 
direito subjacente à própria controvérsia constitucional possibilitando o debate sobre o 
feito. A figura processual do “amicuscuriae” está presente no Novo Código de Processo 
Civil (NCPC) estabelecendo a possibilidade do juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 
entidade especializada, com representatividade adequada. O instrumento do 
“amicuscuriae” é utilizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) visando 
orientar situações concretas de processos ambientais (SILVA, 2016). Nessa seara, se fez 
necessário conhecer, de forma detalhada, a manifestação da Educação Ambiental por 
meio do instrumento processual “amicuscuriae”, revelando o caráter transformador 
desta ferramenta processual que formalmente influencia a Suprema Corte, analisando os 
principais acórdãos dos anos de 2015 a 2017 que possuem a utilização deste 
instrumento jurídico, revelando as alterações almejadas e/ou conquistadas com a 
participação do terceiro interessado e, o quanto essa manifestação especializada sobre o 
tema instigou a concretização decisória do acórdão. A pesquisa, portanto, tem por base a 
utilização do Novo Código de Processo Civil (NCPC), delimitadamente, a figura 
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processual do “amicuscuriae”, trazendo a efetividade da inovação do artigo 138 e os seus 
reflexos, despontando as demandas concretizadas com a influência do interventor – 
terceiro interessado -, possuidor de uma manifestação especializada do tema e, a 
Educação Ambiental como forma de concretização de tais ingerências. Assim, tem-se 
uma investigação qualitativa do campo empírico, a partir de uma revisão bibliográfica 
sobre a Educação Ambiental e, a utilização da análise de conteúdo dos acórdãos 
delimitados entre as 207 (duzentos e sete) demandas existentes entre os anos de 2015 a 
2017 que possuem a utilização do instrumento jurídico “amicuscuriae” no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal. A Educação Ambiental é potencialmente um instrumento 
capaz de intervir no processo de construção social da realidade, assegurando 
conhecimentos para toda e qualquer intervenção em prol do meio ambiente equilibrado 
e coerente com as necessidades sociais (GUIMARÃES, 2004). O “amicuscuriae” é um 
auxiliar do julgador, não tem interesse evidentemente jurídico, atua em prol da 
sociedade e, limita-se a amparar o judiciário em suas decisões. Nesse contexto, essencial 
a Educação Ambiental preparar a sociedade para fazer uso de força jurídica tão 
importante determinada formalmente e, imprescindível sua utilização para a proteção 
do meio ambiente de forma mais eficaz conforme se comprova nos acórdãos analisados 
que possuem a figura do terceiro interventor não parte na lide. 
 
Estratégias de Educação Ambiental através de futuros professores em escolas 
rurais do nordeste amazônico do Peru 
Yeissy Sarmiento Guevara 
Zaionara Goreti Rodrigues de Lima 
 
1. Referencial Teórico: O direito à educação faz parte de um conjunto de direitos 
chamados direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as 
pessoas. Este direito cuja responsabilidade é do Estado e da família, deverá ser 
promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. Frente a isto, a presente pesquisa executado pela ONG Neotropical 
Primate Conservation, dedicada por 10 anos à conservação de primatas no Peru, buscou 
qualificar os acadêmicos em fase final do curso de licenciatura em Educacão, da 
Universidade Toribio Rodriguez de Mendoza, a fim que pudessem atuar na 
conscientização e preservação ambiental em escolas campesinas localizadas do nordeste 
da amazônia peruana. Cabe salientar que para se desenvolver uma educação ambiental 
crítica e emancipatória é necessário uma valorização destas comunidades rurais a fim de 
que esses sujeitos sintam-se respeitados e compreendam a importância de sua 
contribuição para o enfrentamento dos problemas sócio-ambientais. Para isto é 
necessário que os conteúdos programáticos destas instituições de ensino trabalhem o 
conhecimento produzido nestas comunidades e que a educação ambiental perpasse de 
forma transversal por todos os conteúdos trabalhados, isto exige dos profissionais da 
educação uma preparação, uma conscientização, uma sensibilização que, nem sempre, 
são ofertados na academia. Este projeto visa suprir exatamente esta lacuna que se criou 
entre o conhecimento científico fornecido pela academia e a prática efetiva nas 
comunidades rurais, no que tange a preservação ambiental. 2. Objetivo: Contribuir em a 
formação de futuros professores, sobre questões de educação ambiental para a 
conservação da biodiversidade na região amazônica do nordeste do Peru. 3. Métodos: A 
presente investigação foi realizada através do método Pesquisa participante, com 
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futuros professores que realizavam suas práticas pré-profissionais nas escolas rurais do 
nordeste amazônico do Peru. 4. resultados parciais ou finais da pesquisa: A partir da 
efetivação deste curso os acadêmicos conviveram com essas populações durante o 
período de 3 meses. Neste período se incentivou a integração destes futuros professores 
à vida comunitária e à participação na solução de problemas ambientais e à conservação 
da biodiversidade nestas áreas rurais onde realizaram suas práticas pré-profissionais, 
modificando e reformulando os conteúdos, conceitos e procedimentos convencionais 
presentes na educação ambiental formal. Para finalizar este período de convivência e de 
aprendizado mútuo, os participantes do projeto (professores regulares da instituição de 
ensino, os pré-profissionais/acadêmicos e os discentes destas localidades) traçaram 
toda uma forma particular de “adaptação” dos conteúdos formais as necessidades destas 
comunidades rurais localizadas na região nordeste amazônico do Peru. A partir das 
observações dos futuros professores (num trabalho conjunto com os demais 
participantes), elaborou-se um livro escolar de educação ambiental intitulado "Nossa 
floresta e seu sentimento", tentando preencher uma lacuna na forma como as ciências 
ambientais são ensinadas nas áreas rurais, com capítulos que cobrem uma ampla gama 
de tópicos focados em realidades ambientais adaptadas ao contexto desta região. 
 
 
Direito à educação: a aplicação da nanotecnologia nos espaços rurais 
Bruna Annenberg dos Santos Silva 
 
O acesso à educação é um direito essencial para construção de uma sociedade mais justa, 
crítica e igualitária. Segundo o primeiro artigo da Declaração Universal (1948) – "Todos 
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de 
razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros.” Na 
atualidade, o Brasil vive em um período de constantes mudanças no âmbito educacional, 
sendo assim, o Direito, enquanto ciência, em constantes adaptações às presentes 
mudanças existentes, assume variados pressupostos, buscando auxiliar todos os níveis 
de planejamento e execuções organizacionais, visando o aumento da democratização no 
processo educacional. Nesse contexto, surge no Brasil, o direito ao meio ambiente 
equilibrado, garantia constitucional prevista na Carta Magna de 1988, em seu artigo 225, 
que alude os aspectos ecologicamente sustentáveis. Nesse contexto, salvaguardam o 
princípio da sociabilidade que age em prol dos interesses coletivos sobre os individuais, 
inclusive no âmbito do direito ambiental, ao vislumbrar a aplicação da ética sobre a 
utilização da nanotecnologia que perpassa os mecanismos da economia. Sendo de suma 
importância questionar e criticar não só os meios de aplicação e os riscos da mesma no 
meio rural, mas, principalmente abarcar a consciência do acesso à educação dialética e o 
conhecimento do ser como sujeito de direitos. O direito a educação é o meio pelo qual a 
sociedade se transforma, através da alteridade que ultrapassa os limites hegemônicos 
culturais, impostos pelo sistema atual capitalista. Presume-se através desta pesquisa, 
identificar e conhecer um pouco mais sobre o funcionamento. A fim de trazer a uma 
realidade mais próxima à efetivação deste direito, utiliza-se como exemplo, a aplicação 
de dispositivos constitucionais, mais precisamente do artigo 225 como requisito 
essencial para o emprego de uma conscientização ambiental eficaz para além dos 
anseios civilizacionais. Ademais, o uso de práticas racionais que atentam para a 
preservação sustentável, assim como forma pedagógica de buscar o equilíbrio entre as 
nossas criações sociais e daquilo que efetivamente é intrinsico ao meio ambiente 
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harmônico. Promovendo a garantia dos direitos sociais como exigência a dignidade da 
pessoa humana e preservação das gerações futuras. Não obstante, a expansão da 
nanotecnologia requer um controle legal e internacional que disponha os termos de 
utilização da mesma. 
 
 
Licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra 
Lenín Alfonso Morales 
Tiago Pivetta Severo. 
 
REFERENCIAS: Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, Universidad de Antioquia, 
Colombia. Coordinador, creado e impulsado por el Dr.  Abadio Green, primer indígena de 
Antioquia en obtener el título de Doctorado en Educación. OBJETIVO: Articular la 
política con la educación en un objetivo común “en la defensa de la Madre Tierra”. 
RESULTADO: Profesional con visión integral, intercultural y comunitaria que participa 
en la construcción de políticas públicas y estrategias de desarrollo local de sociedade en 
general siempre en defensa de la Madre Tierra, que tenga las herramientas y 
capacidades para convocar, analizar, crear y participar en escenarios de construcción 
educativa y cultural. METODOLOGIA: Tiene como centro la madre tierra como la gran 
pedagoga, porque ella es madre protectora de todo lo soñado y todo lo creado, vivimos 
en ella y por ella. Generar un diálogo amplio con la inteligencia y con el corazón sincero 
referenciado en las líneas de formación: 1) Silencio. Como posibilidad de escucharnos y 
de escuchar a otros; Invita a mirar para dentro, invita a conocer de otro modo y 
reconocer que a través del silencio consiente han pervivido conocimientos y pueblos 
ancestrales. 2) La observación. La observación intencionada, la mirada que reconoce, 
crea y recreala vida, las personas, la educación. El observar desde el corazón, desde la 
historia, el observar para caminar. 3) La comunidad. Es una práctica milenaria de los 
pueblos ancestrales que entendemos como un tejido de heterogéneos procesos de 
intercambio y de interacción social entre generaciones. Procesos formativos 
fundamentados en el diálogo estudiantes-comunidades a partir de sus mismas 
realidades y sus propias dinámicas. Implica assumir un papel como agente político de 
transformación, valorando la historia y por la construcción intercultural equitativa. 4) 
Decolonial. Crítica postcolonial de los estúdios latinoamericanos sobre la colonialidad 
del saber, del ser, del poder y de lanaturaleza. 5) Dialogo de saberes. La hermenêutica 
colectiva possibilitando la reflexividad y la configuración de sentidos en los procesos, 
acciones, saberes, historias y territorialidad. El diálogo de saberes nos brinda matices 
dialógicos intersubjetivos para lograr interactuar y discutir. 6) Tejido. El linguaje propio 
para guardar la memoria, para mostrar su pensamiento, su expresión material, para 
mostrar el desarrollo y apropiación de los entornos (la política, la educación, el arte, 
entre otros). El tejido como principio es comprendido como una práctica permanente 
material y del pensamiento de las culturas. CRONOGRAMA: 1) Regional: Se convoca a los 
estudiantes en un punto regional donde discuten y proponen el cronograma a trabajar 
de forma presencial, de 15 días de trabajo de 8.00 AM a 6.00 PM. 2) Zonal: Se da en la 
territorial y cultura del estudiante, referencias por la institución, de 15 días de 8.00 AM a 
6.00 PM. 3) Local: Se da en la comunidad buscando el espacio para la práctica, 
socialización, investigación, fortalecimiento, se da dos veces al semestre. 
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GT 2 – Segurança Cidadã, Justiça Criminal e Questão Penitenciária 
Coordenação: Eduardo Pazinato, Bruno Rotta Almeida e Luiz Antônio Bogo Chies 
 
Trabalhos apresentados 
 
Título Autores 

A efetivação de uma política: a inauguração da 

Escola Nacional de Serviços Penais 

Stephane Silva de Araújo  

Maria Cecilia Loera Leite 

Violência sexual como instrumento de tortura de 

mulheres encarceradas durante a ditadura civil-
militar brasileira 

Marina Mozzillo de Moura 

02 de outubro de 1992, o dia que já dura 25 anos, e 

a crença no mundo justo enquanto justificativa 

Mateus Rech Graciano dos 

Santos 

Yngrid Algarve Vizzotto 

A municipalização da segurança pública em 
Pelotas-RS: um estudo de caso sobre a 
implementação da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública 

Samuel Malafaia Rivero 

 

Usos e potências dos métodos adequados de 
tratamento de conflitos a partir do envolvimento 
dos municípios nas Políticas de Segurança 

Vanessa Souza da Silva 

 

Atuação da Defensoria Pública intramuros Jiulia Estela Heling. 

Trabalho feminino no contexto do cárcere: 

exploração da mão-de-obra das mulheres nos 
presídios de Pelotas e Rio Grande 

Amanda D’Andrea 

Löwenhaupt 

Fernanda Bestetti de 

Vasconcellos 

 
 
A efetivação de uma política: a inauguração da Escola Nacional de Serviços Penais 
Stephane Silva de Araújo 
Maria Cecilia Loera Leite 
 
No Brasil, a pesquisa no campo da política de Educação em Serviços Penais é pouco 
difundida, podendo ser descrita como incipiente. Considerando que o cenário carcerário 
se traduz em espaço de visibilidade, via de regra, ao emergir noções voltadas ao 
hiperencarceramento, a inconteste atuação das facções criminosas e situações violentas 
de total desrespeito à dignidade da pessoa humana, a formação dos servidores que 
atuam na prestação de serviços penais corre o risco de ser concebida como tema de 
menor relevância científica. Não obstante, compreendemos que tratar da qualificação de 
105.215 pessoas “responsáveis” pela execução da pena de cerca de 700mil apenados 
apresente dimensão considerável. Nessa senda, assimilamos que as influências e o 
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funcionamento de espaços que se dediquem a tal atividade se revestem de caráter 
inquisitório, justificando estudos como o presente. O normativo “Educação em Serviços 
Penais - Fundamentos de Política e Diretrizes de Financiamento”, do Departamento 
Penitenciário Nacional, prevê como um de seus corolários necessários a 
institucionalização de escolas de gestão penitenciária ou instituições equivalentes, bem 
como de uma Escola Penitenciária Nacional. Depreende-se a partir de tal orientação que 
há a indispensabilidade de composição de espaço exclusivo para a formação de 
servidores do sistema penitenciário. Nesse sentido, ao nos reportarmos à sociologia 
política de Stephen Ball, compreendemos que se trata de uma política pública de cunho 
educacional que encontra, na consolidação da Escola Nacional de Serviços Penais – 
ESPEN, o aninhamento dos contextos da prática e dos efeitos/resultados, uma vez que a 
instituição materializa a educação em serviços penais e se trata, também, de um dos 
resultados vislumbrados quando da propositura do normativo acima citado. Para tanto, 
desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa, por meio de análise 
documental. Esta consistiu em reconhecer a aplicabilidade da abordagem do ciclo de 
políticas no processo de estudo acerca da institucionalização da ESPEN. Visando tal 
objetivo, confrontamos os suportes textuais da política e de criação da referida escola. 
Alicerçadas na investigação apresentada, inferimos que o campo da educação em 
serviços penais se encontra em fase de expansão. Tal observação parte da implantação 
das escolas estaduais e da Escola Nacional, bem como que a consolidação da ESPEN se 
deu em meio à convergência de uma série de outras políticas correlatas, tais como a 
ampliação do quadro de servidores do DEPEN e a inovação filosófica defendida pelo 
referido departamento, em se tratando da política de serviços penais. 
 
 
Violência sexual como instrumento de tortura de mulheres encarceradas durante 
a ditadura civil-militar brasileira 
Marina Mozzillo de Moura 
 
Este trabalho trata sobre a utilização da violência sexual como instrumento diferencial 
de tortura de mulheres da Ditadura Militar Brasileira, entre os anos de 1964 e 1985. 
Tem como objetivo demonstrar a sobrecarga de sofrimento colocada sobre as mulheres 
torturadas através da violência sexual. Para tal análise, são utilizados depoimentos de 
mulheres torturadas pelo Regime Militar encontrados no Relatório da Comissão 
Nacional da Verdade, de 2014. Nos ambientes carcerários, o poder se manifesta no seu 
estado puro e mais excessivo e se justifica pela moral, pela suposta desonestidade das 
vítimas do sistema. Por um viés foucaultiano, o poder se manifesta sem se mascarar, pois 
é justificado pela “má índole” dos apenados, pela dominação do bem pelo mal, da ordem 
sobre a desordem. Através da análise do contexto ditatorial brasileiro e de depoimentos 
de mulheres torturadas pelo regime, pode-se perceber o cunho machista de ações 
praticadas pelo Estado e seus agentes. As relações de poder entre os agentes do Estado 
que praticavam tortura e suas vítimas eram permeadas pela hierarquia de gênero. 
Também se percebe que ocorria uma dupla punição e a perseguição às mulheres 
“inimigas” do regime, por essa própria condição de insubmissão ao governo e pelo fato 
de serem mulheres que fugiam de seu destino desenhado pela sociedade patriarcal. 
Ainda, é possível concluir que, juntamente com suas mães, as crianças utilizadas como 
meio de atingi-las na prática de tortura ou aquelas que estavam em seus ventres 
também passaram por processos de vitimização.  
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02 de outubro de 1992, o dia que já dura 25 anos, e a crença no mundo justo 
enquanto justificativa 
Mateus Rech Graciano dos Santos 
Yngrid Algarve Vizzotto 
 
A Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, foi palco do massacre mais 
sangrento da história do sistema penal brasileiro. No dia 02 de outubro de 1992, após 
um desentendimento entre dois reeducandos, iniciou-se um tumulto generalizado entre 
detentos no Pavilhão 9 da referida casa prisional. A situação narrada contou com uma 
intervenção brutal da Polícia Militar de São Paulo e culminou na morte de 111 pessoas, 
entre eles 89 presos não sentenciados. Recentemente a 4ª Turma do Tribunal de Justiça 
de São Paulo anulou o júri em que figuravam como réus os policiais militares atuantes 
na operação, levantando a fundamentação de que era impossível determinar a ação 
individual de cada réu. Atenta aos aspectos jurídicos da decisão e de seus efeitos 
político-sociais, a presente pesquisa tem por intuito analisar a repercussão deste 
decisum e o modo como a sociedade o percebe, à luz da Crença no Mundo Justo, teoria 
proveniente das ciências psicológicas. Assim, optou-se por utilizar como método de 
abordagem o indutivo, partindo-se da percepção social quanto ao fato para, 
posteriormente, tentar compreendê-la à luz de teorias da psicologia jurídica. Enquanto 
método procedimental, foi eleito o histórico, pois se procederá à construção histórica do 
massacre, e o estruturalista, a partir do qual se buscará relacionar os fatos aos 
postulados abstrato-teóricos. A problemática da questão reside no fato de que, ainda que 
os dados numéricos e provas substanciais colhidos durante a instrução indiquem 
indubitável excesso na conduta da Brigada Militar, opta-se por ignorar tal fato e cultuar 
como desejável a conduta de total desrespeito à integridade humana ocorrida. Buscando 
compreender o comportamento inusitado, a presente pesquisa será alicerçada na Crença 
do Mundo Justo. A abordagem interdisciplinar, conciliando diferentes áreas da ciência, é 
caminho único para que ações humanas possam ser compreendidas em sua 
complexidade. Segundo a teoria de Malvin J. Lerner, toda circunstância imposta a um 
indivíduo, seja ela agradável ou prejudicial, é condicionada a uma conduta do mesmo 
indivíduo. O grau elevado de CMJ de um observador o condiciona a buscar algo palpável 
que justifique as tormentas impostas aos demais e, ainda, a si mesmo. De pronto, é 
possível identificar a anuência concedida pelos cidadãos quanto à sentença anulatória da 
condenação dos policiais militares e a consequente sensação de justiça que, 
insolitamente, a exclusão da responsabilidade destes agentes representa, sob a 
justificativa de combate àqueles que estão à margem do comportamento socialmente 
esperado, os desviantes, como o senso comum costuma nomeá-los. Nesse sentido, um 
indivíduo com alta CMJ percebe a ação dos 321 policiais militares, 25 cavalos e 13 cães, 
com 362 armas de fogo, como algo plausível e necessário, pois atribui o fato à conduta 
delituosa das vítimas. Relacionando a recepção das pessoas quanto à sentença que livrou 
os policiais militares da responsabilização sob a perspectiva da Teoria da Crença em um 
Mundo Justo, buscar-se-á averiguar em que razão esta teoria afeta a percepção da 
sociedade em relação às circunstâncias indesejáveis ocorridas no mundo fático, levando-
as ao extremo de naturalizar situações de extrema desumanidade. 
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A municipalização da segurança pública em Pelotas-RS: um estudo de caso sobre a 
implementação da Secretaria Municipal de Segurança Pública 
Samuel Malafaia Rivero 
 
A pesquisa investiga o processo de municipalização de políticas de segurança pública em 
Pelotas (RS), a partir de um estudo de caso sobre a construção e implementação da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública. São objetivos: mapear e analisar os atores 
envolvidos no processo, os projetos, objetivos, desafios, permeabilidades e 
impermeabilidades, bem como, as orientações paradigmáticas e os modelos de políticas 
públicas de segurança reproduzidos ou perseguidos. O trabalho está ancorado no campo 
das políticas sociais e parte da premissa de que a segurança é um direito social e, como 
tal, precisa ser investigado e analisado. Como referencial teórico busca suporte em 
Pierre Bourdieu, a partir do qual se compreende possível analisar o campo da segurança 
pública. Autores nacionais como José Vicente Tavares dos Santos, Luiz Eduardo Soares, 
Renato Sérgio de Lima e Sérgio Adorno, são utilizados para a compreensão dos 
contemporâneos movimentos em relação às políticas de segurança pública no Brasil. 
Também se vale dos paradigmas da Segurança Nacional, Segurança Pública e Segurança 
Cidadã para analisar dados e discursos. A pesquisa se encontra em fase inicial, contudo 
já se identificam que as iniciativas se concentram em políticas pontuais e emergenciais, 
nas quais permanecem velhos habitus repressivos, reativos e autoritários. A perspectiva 
do projeto é produzir resultados que possam contribuir para que o protagonismo 
municipal no campo da segurança pública não fique adstrito ao âmbito temporal dos 
governos, com políticas acríticas e sem perspectivas de permanência. Sabe-se que no 
Brasil a Constituição de 1988 positivou muitos avanços democráticos, especialmente no 
âmbito dos direitos sociais. Todavia, o caminho da positivação para a efetivação é um 
desafio em pleno curso. Os avanços enfrentam resistências, contradições e também 
muitos recuos. O campo da segurança se insere em dinâmicas que envolvem disputas 
por capitais econômicos, sociais, culturais e simbólicos; as concepções de Estado, 
governo, segurança e ordem são constantemente construídas e reconstruídas, pensadas 
e repensadas. São ainda raras as políticas públicas que privilegiam o emprego racional 
de ferramentas de pesquisa, planejamento, diagnóstico e avaliação, dentro de uma 
perspectiva democrática, que privilegie a efetivação e o gozo pleno da cidadania. Por fim, 
a pesquisa, ao não delimitar seu objeto empírico numa capital estadual ou região 
metropolitana, mas sim numa cidade do interior, busca contribuir para o preenchimento 
de lacunas e carências de estudos científicos nestes contextos. 
 
Usos e potências dos métodos adequados de tratamento de conflitos a partir do 
envolvimento dos municípios nas Políticas de Segurança 
Vanessa Souza da Silva 
 
O presente trabalho tem como objetivo verificar os impactos da utilização de métodos de 
tratamento adequado dos conflitos como estratégia de políticas de segurança pública 
com a participação da administração municipal.  As reflexões prévias para o 
desenvolvimento da pesquisa partem da premissa de que as mudanças de paradigmas 
que vêm ocorrendo na segurança pública, o surgimento da discussão sobre o modelo de 
segurança cidadã trouxe à tona a necessidade de novas ações sobre a violência que não 
se restrinjam a estratégias de cunho repressivo, mas, igualmente, mecanismos de 
administração dos conflitos por meio da prevenção e da cooperação da sociedade civil. 
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Pautando no respeito aos direitos humanos e na valorização da dignidade humana e 
cidadania, a segurança cidadã é expressa no reconhecimento da figura do cidadão como 
pessoa de direitos e obrigações e, portanto, em um ator social corresponsável pela 
manutenção da ordem pública juntamente com os agentes de segurança. Para tanto 
observa-se, um quadro de conflitos sociais que se estende por diferentes esferas na Zona 
Sul do Rio Grande do Sul, principalmente nos dois municípios de Grande Porte (mais de 
100 mil habitantes). A relevância dessa pesquisa é em rever as atribuições dos atores 
envolvidos na segurança municipal. Atualmente no Brasil observa – se um agudo quadro 
de conflitos sociais que se estende por diferentes esferas. Áreas urbanas e rurais, bairros 
de diferentes classes e até escolas estão sendo palco de agressões físicas e psicológicas 
quase diárias, gerando uma sensação de insegurança e revolta na população. Paralelo ao 
problema da violência, que se agrava periodicamente, as autoridades, cobradas pela 
sociedade, implementam cada vez mais meios repressivos com o objetivo de tentar 
conter a onda de agressividades que parece incontrolável.  Essas breves considerações, 
por si, já justificam a importância de se pesquisar sobre o direito fundamental/social à 
segurança e ainda sobre políticas públicas que o garantam, bem como sobre um novo 
paradigma de segurança pública, através de estratégias sociais de prevenção vinculadas 
às políticas, planos, ações desencadeadas pelos municípios, que incluem também a 
utilização dos métodos de tratamento adequado dos conflitos. 
 
Atuação da Defensoria Pública intramuros 
Jiulia Estela Heling. 
 
Fragmento de pesquisa em nível de Dissertação de Mestrado, o estudo tem por objeto a 
atuação da Defensoria Pública no intramuros do Presídio Regional de Pelotas (RS), tendo 
como problema seus desafios na garantia de acesso à justiça dos presidiários. A hipótese 
de trabalho é de que as possibilidades de atuação da Defensoria estão, para além do seu 
próprio empenho, condicionadas às ações dos demais atores do ambiente prisional 
(Administrador do Presídio, Agentes Penitenciários, Presos e lideranças das galerias), os 
quais limitam a autonomia do representante da instituição, produzindo a necessidade de 
adaptações no trato com os atores do interior do presídio. Os referenciais teóricos 
utilizados são Norbert Elias e Boaventura de Sousa Santos, contribuindo, 
respectivamente, com as noções de configurações/figurações e o par regulação-
emancipação. A pesquisa empírica se tem utilizado da observação direta, possibilitada 
pela autorização de acompanhamento das atividades da Defensora Pública de Pelotas, 
lotada na Vara de Execuções Criminais. O trabalho de campo ocorreu durante quatro 
semanas, entre fevereiro e março de 2018, período no qual também se acompanhou as 
atuações da Defensora no Presídio Regional de Pelotas, tanto para realização das 
audiências de PAD (Processo Administrativo Disciplinar), como para atendimentos 
realizados aos apenados. A análise dos dados ainda é parcial, mas já permite alguns 
apontamentos: a atuação da Defensoria é impactada pelas condições precárias dos 
ambientes prisionais e pelas peculiaridades dos recursos humanos e das relações entre 
poderes formais e informais; via de regra não é possível utilizar uma sala para 
atendimentos; o próprio ingresso da Defensora no estabelecimento penitenciário pode 
ser impedido, sob a alegação de insegurança; quando da efetivação dos atendimentos o 
chamamento do assistido tende a não ser realizado pelos servidores penitenciários, mas 
pelo preso que, em cada galeria, ocupa a posição de “chefe” ou “jurídico”. Este é quem faz 
a intermediação entre a Defensora Pública e o apenado. Também é o “jurídico” que 
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solicita que a Defensora efetue o atendimento de apenados que não se encontram na 
“lista” da Defensoria e ainda faz uma lista prévia com os pedidos dos apenados. Destes 
primeiros dados já se verifica que há uma situação extremamente particular na atuação 
da Defensoria Pública, quando realizada intramuros. Existem nuances que obrigam a 
Defensora Pública a se adaptar a realidade peculiar na qual se insere, visando 
estabelecer configurações que auxiliem sua atividade, quando do simples fato de 
atravessar um muro. 
 
 
Trabalho feminino no contexto do cárcere: exploração da mão-de-obra das 
mulheres nos presídios de Pelotas e Rio Grande 
Amanda D’Andrea Löwenhaupt 
Fernanda Bestetti de Vasconcellos 
 
Esta pesquisa pretende analisar a situação do trabalho no que tange à condição da 
mulher no ambiente prisional nas cidades de Pelotas e Rio Grande. O trabalho da mulher 
apenada possui peculiaridades que o diferencia daquele realizado pelos homens 
privados de liberdade. Assim, através de uma análise estatística, qualitativa e 
bibliográfica, visa enxergar o trabalho prisional feminino por meio de uma perspectiva 
de exploração de mão-de-obra vulnerável, bem como apontar possíveis métodos de 
coibir tais práticas. Como objetivo geral, busca-se analisar a situação laboral das 
mulheres privadas de liberdade no sistema prisional das cidades de Pelotas e Rio 
Grande, de modo a determinar se o trabalho oferta contrapartida positiva para estas 
mulheres. Em termos específicos, propõem-se: a) revisar teoricamente a literatura 
especializada sobre o tema; b) identificar a legislação nacional protetiva do trabalho 
prisional feminino; c) analisar dados estatísticos apresentados pelo DEPEN; d) analisar 
dados encontrados a partir da realização de entrevistas em profundidade com mulheres 
presas selecionadas; e) apontar falhas no atual sistema bem como o oferecimento de 
possíveis soluções de modo a aprimorar a inserção social da egressa através do trabalho. 
Será utilizado o método quantitativo para informar a seleção de amostra para a 
realização de pesquisa qualitativa, mediante entrevista em profundidade com as 
apenadas selecionadas. O universo de pesquisa é a população prisional feminina das 
cidades de Pelotas e Rio Grande. Deste universo, será selecionada amostra 
representativa através de características ligadas ao trabalho, como não realização de 
trabalho, realização de trabalho interno ao ambiente prisional e realização de trabalho 
externo ao ambiente prisional, de modo a formar estratos da população que permitam a 
seleção de indivíduos de cada estrato na correspondente proporção com o todo. Após a 
seleção da amostra, serão conduzidas entrevistas em profundidade com os indivíduos 
selecionados. Aqui, será utilizado o método qualitativo, sendo utilizados os resultados 
obtidos de modo a aprofundar a análise das informações estatísticas obtidas. Será 
realizado um comparativo entre os dados obtidos nas duas cidades, tendo em vista que a 
população prisional feminina na cidade de Pelotas se encontra em um presídio 
masculino, enquanto a população prisional feminina de Rio Grande possui presídio 
próprio, espera-se que este tratamento diferenciado leva a variação nos resultados. A 
pesquisa encontra-se em estágio inicial, de modo que os resultados parciais baseiam-se 
na literatura especializada e nos dados estatísticos oferecidos pelo DEPEN. Entre as 
mulheres presas, somente 30% (INFOPEN, jun/2014) possuem a oportunidade de 
realizar atividade laboral, em sua maioria (75%, INFOPEN, jun/2014) somente dentro 
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do ambiente prisional, realizando tarefas internas de manutenção. O estado do Rio 
Grande do Sul apresenta um índice de mulheres presas em atividade laboral maior do 
que a média nacional (46%, INFOPEN, jun/2014). As atividades laborais realizadas pelas 
mulheres presas, via de regra, reproduzem um ideário social de trabalho feminino, 
concentrando-se em prestação de serviços domésticos no estabelecimento, manutenção, 
limpeza, cozinha, artesanato e costura (CHIES; VARELA, 2009). 
 
GT 3 – Direito Pós-Colonial e Exclusão 
Coordenação: Márcia Bertoldi e César Augusto Costa 
 
Trabalhos apresentados 
 
Título Autores 

Decolonialidade e emancipação: por uma 

hermenêutica libertária e desigual 

Fábio dos Santos 

Gonçalves 

Tutela do espaço público e políticas públicas de 

juventude em Pelotas: uma crítica a partir do 

direito à cidade 

Natália Pacheco 

César Costa 

Elora Oliveira 

Direitos Humanos nas margens do Estado: 
continuidades pós-coloniais da violência estatal 

Tiago Lemões 

 

A mestiçagem à luz do pensamento Pós-colonial: A 

disputa da categoria pardo no processo efetivação 

das políticas de ação afirmativas 

Carla Silva de Ávila 

 

O Serviço Social e a garantia dos direitos sociais dos 

povos indígenas em contexto pós-colonial: uma 

analise a partir do trabalho da Cáritas com a Aldeia 
Gyró 

Matheus da Silva e Silva 

A relação entre cidadania e pluralismo como 

fundamento constitucional para a implementação 

de políticas sociais no Brasil 

Fernanda Ollé Xavier 

 

A vulnerabilização do indígena no sistema penal 
brasileiro 

Bruna Sallet 

 
 
Decolonialidade e emancipação: por uma hermenêutica libertária e desigual 
Fábio dos Santos Gonçalves 
 
Trata a temática do presente artigo, acerca das imposições do Estado Colonizador, que 
promoveu o escravismo e alijou milhões de pessoas apartando-as de sua condição de 
humanidade, relegando-as à categoria de coisas, em flagrante desprezo pelo outro, pelo 
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diferente, e por suas características culturais. Pretende o escrito, problematizar as 
estratégias utilizadas para a decodificação das diferenças entre conquistadores e 
conquistados, pontualmente no que tange a ideia aventada, de uma raça biológica 
inferior, nas palavras de Quijano (2005), “em situação natural de inferioridade em 
relação a outros”. Encontra justificativa, na necessidade premente de revigorar nos 
Estados da América Latina, o impulso para um tipo de emancipação, que possa 
verdadeiramente superar e combater a reorganização dos processos colonizantes, 
identificados nos traços i’nda bem demarcados da colonialidade contemporânea, e suas 
articulações realimentadas pelo mundo neocapital. Em reflexão ante as temática 
tratadas por Michel Foucault e Joaquim Herrera Flores, respectivamente, nos postulados 
que abordam as ideias valorativas dos “saberes subjugados” pelo colonizador, e da 
“interculturalidade” – capaz de revitalizar e preservar saberes, em franco apontamento à 
necessidade de valorização dos “saberes periféricos” ou da “visão complexa”, com 
potencial para o estabelecimento de diálogos a priori, emancipatórios - problematiza-se: 
O quão resistentes podem ser as barreira hermenêuticas, estruturadas desde sempre, a 
partir de espaços lógicos construídos e reconstruídos pelo colonizador, sobretudo na 
seara do direito crítico? Que elementos epistêmicos poderiam contribuir para eventuais 
transposições? É possível provocar uma ruptura eficaz, capaz de “oxigenar” a práxis 
daqueles que interpretam e aplicam a Norma? As hipóteses a serem investigadas, 
indicam caminhos que convergem em torno do, já tratado pelo jurista crítico mexicano, 
Jesus de La Torre Rangel – no conceito que nomeou “hermenêutica dialógica”, ou 
mesmo, por Boaventura de Souza Santos - através da “hermenêutica diatópica”, no 
entanto, pretendem encontrar extensão e comprovação empírica, a partir de arguições 
estruturadas em entrevistas guiadas através da pauta investigada, diretamente com os 
magistrados – efetivos julgadores, em atuação na Subseção da Justiça Federal lotada em 
Pelotas, acostumados – conforme pesquisa prévia, desde os últimos anos, ao exame de 
lides envolvendo relações raciais e representatividades dos grupos minoritariamente 
representados em espaços relevantes da sociedade local – prática pretensa, que virá a 
compor os parâmetros metodológicos a serem instrumentalizados, configurando 
portanto, método de pesquisa qualitativa. Por fim, entende-se que, fez uso o colonizador 
da lei que lhe foi conveniente, como forma de legitimar a desigualdade, punir a 
indignação, e de sufocar o anseio pela liberdade e equidade que todos os homens têm, e 
que já havia emergido, em cada intentona insurgente nos territórios colonizados - 
revoltas, aquilombamentos ou movimentos messiânicos, por exemplo, e – como parte do 
poder que, desde sempre almejou manter, tratou de exercer com “mãos de ferro” o 
controle sobre a subjetividade, as peculiaridades, as culturas e as expressões de 
conhecimento vistas pelo opressor, como ameaçadoras à hegemonia de poder e do 
saber-poder, que desde sempre almejou perpetuar, com fins à manutenção do domínio 
dos espaços geoculturais ora subjugados. 
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Tutela do espaço público e políticas públicas de juventude em Pelotas: uma crítica 
a partir do direito à cidade 
Natália Pacheco 
César Costa 
Elora Oliveira 
 
Esta investigação teve como lócus a cidade de Pelotas e as Políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento e requalificação de espaços públicos focados para a juventude, 
considerando esta, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente - LEI Nº 8.069, 
DE 13 DE JULHO DE 1990) e faz parte da proposta de mestrado intitulada: “A Tutela do 
Espaço Público e as Políticas de Juventude no município de Pelotas: uma crítica à luz do 
Direito à cidade”. Seu principal objetivo foi identificar como se relacionam o Poder 
público (Prefeitura), jovens adolescentes e a formulação das Políticas Públicas de 
Juventude no município no que tange à estruturação e apropriação do espaço público. 
Sob olhar de Acselrad (2015) os processos econômicos passam a subordinar as políticas 
sociais e de mercado de trabalho, fazendo com que surjam um “empreendedorismo 
urbano” voltado para um urbanismo de negócios. Neste sentido, o autor ainda destaca 
atores não-governamentais, privados e semi públicos que participam para suprir as 
rupturas sociais, porém com investimento público. Buscar a compatibilidade das cidades 
é o novo objetivo do capitalismo, isto é, organizamos as moradias em condomínios 
fechados e padronizamos as formas de lazer para amenizarmos a nossa culpa, o que não 
vemos não sentimos. Queremos com essa pesquisa, realizar uma crítica sobre o uso do 
espaço público de lazer como luta ao direito à cidade, sua apropriação e percepção para 
as atividades de lazer da juventude. Visto dessa forma, o espaço público no que tange ao 
padrão de sociabilidade urbana e seus desafios contemporâneos sob a ótica capitalista, 
está organizado de modo a favorecer as operações de circulação e, ao mesmo tempo, 
nele se oferece ao consumo uma diversidade de localizações, paisagens, topografias 
físicas e simbólicas que são, de diferentes modos, incorporadas à dinâmica mercantil. 
Para Santos (2017), quando o sistema político formado pelas empresas utiliza os 
sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual globalização, 
revela-nos para “formas de relações econômicas implacáveis”, que não aceitam 
discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos da cena ou 
permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema como 
um todo. Utilizaremos para a coleta de dados: revisão bibliográfica, observação dos 
espaços públicos, questionários com jovens adolescentes de escolas públicas e privadas 
e atores do Poder Público da cidade de Pelotas (ainda não aplicados). Os resultados 
parciais revelaram uma “tutela pública ineficiente”, visto que, é repassado a população a 
concepção de que a cidade possui políticas de juventude efetivas, o que pode ser 
contestado.Com isso, indicamos que a luta pelo espaço público constitui uma luta 
política pelo real direito à cidade. 
 
Direitos Humanos nas margens do Estado: continuidades pós-coloniais da 
violência estatal 
Tiago Lemões 
 
Partindo de uma analítica que considera os mecanismos de assistência, proteção, 
repressão e limpeza social como parte de uma política integrada de gestão de territórios 
e populações, a presente comunicação expõe a análise das práticas do Estado nas suas 
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margens e com as suas margens, atentando para uma multiplicidade de efeitos e práticas 
positivamente proclamadas em nome dos “direitos humanos” e de abordagens 
“humanizadas” para proteger “pessoas em situação de rua” da violência policial, 
deflagrada durante os preparativos para a Copa do Mundo (2014), em Porto Alegre.  
Desde uma perspectiva etnográfica, a pesquisa acompanha a interação entre agentes 
estatais (do MP, da DPU, da UFRGS e outros) e militantes do Movimento Nacional da 
População de Rua (MNPR-RS) em torno dos processos de reivindicação de direitos e de 
denúncia das ações de “higienização social”, traduzidas em remoções compulsórias e 
enclausuramentos forçados que foram “denunciados” em reuniões do MNPR-RS e em 
dois eventos públicos específicos sobre o tema. 
O primeiro evento corresponde ao seminário sobre “População em situação de rua e 
segurança pública em tempos de Copa do Mundo”, cujos encaminhamentos 
desembocaram no segundo evento, representado pela conformação de um grupo de 
parceiros, constituído por militantes do MNPR, autoridades estatais, pesquisadores e 
vereadores – todos incumbidos de coletar, nas ruas de Porto Alegre, relatos de “violência 
policial” contra a “população em situação de rua”. Nos jornais, o grupo ficou conhecido 
como a “Patrulha dos Direitos Humanos” e apresentou, na mídia, uma conclusão 
problemática: a capital gaúcha não era palco de “higienização social”. No entanto, o 
desencadeamento destas intervenções mostrou que as mesmas ações voltadas à 
“proteção” das pessoas e à identificação de “provas” necessárias contra a atuação 
policial, na verdade, produziram a gestão espacial de determinados grupos, que eram 
aconselhados a buscar refúgio em outros lugares da cidade, frente à inevitável ameaça 
da força policial.  
Com tais desdobramentos, identifica-se três efeitos absolutamente conectados, 
apreendidos pela experiência etnográfica, a saber: (1) a articulação entre a garantia 
discursiva de mecanismos de proteção contra violências físicas e remoções forçadas e a 
gestão de territórios específicos; (2) as brechas pela qual o Estado produz a si mesmo, 
como sensível, humanizado, comprometido e engajado, num processo de reinvenção de 
suas próprias lógicas de enunciação e categorização de “populações” e (3) o modo como 
a retórica dos direitos pode ter um efeito perverso que se atualiza no espaço pós-
colonial: a produção de vidas indesejáveis no espaço público e o enclausuramento como 
única possibilidade de impedir a aniquilação de existências historicamente marcadas 
pela exclusão. 
 
 
A mestiçagem à luz do pensamento Pós-colonial: A disputa da categoria pardo no 
processo efetivação das políticas de ação afirmativas 
Carla Silva de Ávila 
 
As Políticas de Ações Afirmativas e, especificamente a Política de Cotas, para ingresso de 
negras/os (somatório de pretas/os e pardas/os) e indígenas nas Universidades Públicas 
do Brasil, têm sido alvo de muitas discussões sobre quem são os sujeitos de direitos 
dessa política, em especial no expressivo número de candidatos considerados 
fraudadores pelos coletivos negros.  O presente trabalho propõe-se problematizar os 
conflitos existentes entre o debate teórico das relações raciais sob à luz do pensamento 
Pós-Colonial referente ao processo de efetivação das ações afirmativas, em espacial 
através dos conflitos entorno da categoria pardo, em espacial nos processos de 
denúncias às fraudes, em que sujeitos não-negros disputam uma noção de mestiçagem 
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biológica e homogênea. Parte-se da experiência vivida na Comissão de Controle na 
Identificação do Componente Étnico-Racial (CCICE), visando à apreciação da 
autodeclaração prestada pelas/os candidatas/os nos processos seletivos na (UFPEL) nos 
anos 2016/2017. Busca-se compreender as dinâmicas existentes no processo de 
controle ao acesso das políticas reparatórias e das questões raciais na atualidade.  A 
metodologia utilizada está na observação participante da composição das bancas 
constituídas por diferentes atores sociais. O referencial teórico baseia-se nos estudos 
Ações Afirmativas, nas Relações Étnico-Raciais, e no pensamento Pós-Colonal, em 
especial às contribuições de Anibal Quijano e Rita Laura Segato, que trazem em suas 
discussões o debate brasileiro. O trabalho atem-se às raízes coloniais do racismo 
existente no Brasil, marcado pelo peso das características fenotípicas e não por 
ascendência. Percebe-se a necessidade de grande reflexão sobre as distintas 
configurações da categoria pardo, que traz à tona problemas raciais ainda não resolvidos 
como a ideologia da democracia racial a tese do branqueamento e dos resquícios do 
colonialismo, que possibilitam perceber alguns cruzamentos no entendimento do pardo 
no processo de efetivação das políticas de reparação ao racismo estrutural da sociedade 
brasileira. As Políticas de Ações Afirmativas e, especificamente a Política de Cotas, para 
ingresso de negras/os (somatório de pretas/os e pardas/os) e indígenas nas 
Universidades Públicas do Brasil, têm sido alvo de muitas discussões sobre quem são os 
sujeitos de direitos dessa política, em especial no expressivo número de candidatos 
considerados fraudadores pelos coletivos negros.  O presente trabalho propõe-se 
problematizar os conflitos existentes entre o debate teórico das relações raciais sob à luz 
do pensamento Pós-Colonial referente ao processo de efetivação das ações afirmativas, 
em espacial através dos conflitos entorno da categoria pardo, em espacial nos processos 
de denúncias às fraudes, em que sujeitos não-negros disputam uma noção de 
mestiçagem biológica e homogênea. Parte-se da experiência vivida na Comissão de 
Controle na Identificação do Componente Étnico-Racial (CCICE), visando à apreciação da 
autodeclaração prestada pelas/os candidatas/os nos processos seletivos na (UFPEL) nos 
anos 2016/2017. Busca-se compreender as dinâmicas existentes no processo de 
controle ao acesso das políticas reparatórias e das questões raciais na atualidade.  A 
metodologia utilizada está na observação participante da composição das bancas 
constituídas por diferentes atores sociais. O referencial teórico baseia-se nos estudos 
Ações Afirmativas, nas Relações Étnico-Raciais, e no pensamento Pós-Colonal, em 
especial às contribuições de Anibal Quijano e Rita Laura Segato, que trazem em suas 
discussões o debate brasileiro. O trabalho atem-se às raízes coloniais do racismo 
existente no Brasil, marcado pelo peso das características fenotípicas e não por 
ascendência. Percebe-se a necessidade de grande reflexão sobre as distintas 
configurações da categoria pardo, que traz à tona problemas raciais ainda não resolvidos 
como a ideologia da democracia racial a tese do branqueamento e dos resquícios do 
colonialismo, que possibilitam perceber alguns cruzamentos no entendimento do pardo 
no processo de efetivação das políticas de reparação ao racismo estrutural da sociedade 
brasileira. 
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O Serviço Social e a garantia dos direitos sociais dos povos indígenas em contexto 
pós-colonial: uma analise a partir do trabalho da Cáritas com a Aldeia Gyró 
Matheus da Silva e Silva 
 
No presente trabalho pretendo problematizar a intervenção do Serviço Social na aldeia 
indígena Gyró, situada no interior do município de Pelotas, apontando para a dialética 
entre direitos garantidos constitucionalmente e a histórica violação de tais direitos pelo 
Estado brasileiro, cujas práticas e discursos se atualizam em contexto pós-colonial. A 
partir de meu envolvimento no Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço 
Social/UCPel, detive-me, em um primeiro momento, nas legislações federais (lei 
orgânica da assistência social, código de ética da profissão, decretos e autores atentos às 
expressões da questão social) refletindo sobre a instrumentalidade deste aparato legal 
na efetividade da mediação entre o Serviço Social, os povos indígenas e o Estado 
brasileiro. Em segundo momento, utilizei o método de pesquisa qualitativa, através do 
acompanhamento dos indígenas durante o período de estágio na Cáritas Arquidiocesana 
de Pelotas e da participação no grupo de pesquisa da IPSCISS, mediador na articulação 
entre o núcleo de advocacia popular da Universidade Católica de Pelotas e aldeia Gyró. 
Ao problematizar a garantia dos direitos sociais dos povos indígenas no Brasil, busco 
demonstrar a implícita negação de direitos garantidos e, ao mesmo tempo, violados pelo 
Estado Brasileiro, situação que gera uma síntese de resistência e luta dos povos 
indígenas contra a atualização do poder pós-colonial no universo dos direitos. Ademais, 
a pesquisa empírica na aldeia indígena apontou o descaso atrelado ao racismo estatal, 
expresso no insistente aldeamento dos povos indígenas em pequenas frações de terra e 
distante dos centros urbanos, espaço majoritariamente reservado ao privilégio das 
elites. No entanto os traços da resistência indígena manifestam-se na agência de 
gerações que transmitem e reinventam noções de bem viver com o meio ambiente e a 
natureza. 
 
 
 
A relação entre cidadania e pluralismo como fundamento constitucional para a 
implementação de políticas sociais no Brasil 
Fernanda Ollé Xavier 
 
Na perspectiva de se pensar a efetividade dos direitos humanos (DH), sobretudo para os 
grupos minoritários que vivem em um regime de exclusão (ou de invisibilidade) no 
Estado plural brasileiro, o artigo tem por objetivo abordar a importância da relação 
entre os princípios constitucionais da cidadania e do pluralismo, assim estatuídos na 
Constituição Federal Brasileira de 1988 (CFB), como matriz epistêmica para se pensar a 
implementação de políticas sociais no país. Realizou-se, para tanto, uma pesquisa 
exploratória, mediante o método da revisão bibliográfica, a partir de obras literárias de 
teóricos das Ciências Jurídicas, Sociais e Humanas preocupados com a temática, dentre 
estes, alguns filiados à Corrente Pós-Colonialista. Assim, o estudo desenvolver-se-á em 
duas seções: a primeira destinada à análise das definições e dimensões que ascendem o 
pluralismo - do seu sentido mais geral até o político; e a segunda abordará reflexões 
sobre a cidadania e a sua relação com o pluralismo político, estabelecendo-se um 
contraponto no sentido de que deve prevalecer a dimensão mais ampla do pluralismo 
como melhor exegese do preâmbulo da CFB, e, portanto, como pilar normativo para a 
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efetividade dos DH. Por fim, serão tecidas algumas considerações sobre as políticas 
sociais no Brasil, e a contribuição que estas podem receber, se os atores políticos 
estabelecerem aquela relação (cidadania e pluralismo lato sensu) como vetor teórico 
para a elaboração de suas diretrizes e execução. Ante o arcabouço teórico explorado na 
pesquisa, concluiu-se pela imperiosidade de se ater aos valores e direitos preconizados 
pela sociedade brasileira, enquanto inserta em um contexto de reivindicações 
econômicas, sociais e políticas, sobretudo, na segunda metade do Séc. XX, as quais foram 
recepcionadas sob a configuração de direitos sociais na CFB/88, firmando um sentido 
mais amplo ao conceito de cidadania e para o exercício desta. Todavia, para que tais 
valores e direitos sejam convertidos em demandas sociais recepcionadas e 
implementadas pelo Estado brasileiro, deve prevalecer como pressuposto normativo a 
exegese de uma relação entre o conceito de cidadania e o sentido mais amplo do 
pluralismo, qual seja, aquele que agregue substância à sua dimensão política, de forma a 
atender a pluralidade cultural que formata o Brasil como um Estado Democrático de 
Direito. 
 
 
A vulnerabilização do indígena no sistema penal brasileiro 
Bruna Sallet 
 
A presente investigação versa sobre a vulnerabilização do indígena no sistema penal 
brasileiro. Tem por objetivo verificar se o Estado brasileiro, levando em consideração 
sua formação multicultural, tem observado as diferenças culturais quando da 
persecução e da execução penais dos indivíduos indígenas ou tem, diametralmente, 
contribuído para a vulnerabilização dessa minoria étnica. A pesquisa é fruto de 
inquietudes despertadas pela participação em projetos de pesquisa da Faculdade de 
Direito/UFPel, como o Pluralismo Jurídico, Multiculturalismo e Democracia Latino-
Americanos: seus reflexos na legalidade, nas políticas públicas federais e na 
jurisprudência superior do Estado brasileiro atual e o Grupo de Estudos em Punição e 
Controle Social. Primeiramente, foi feito um estudo documental e bibliográfico acerca da 
trajetória dos diretos indígenas, demonstrando a gradual modificação da concepção 
assimilacionista e, dessa forma, foi feita a compilação das garantias penais, tais como a 
atenuação da pena e o seu cumprimento em regime especial de semiliberdade, 
conferidos no artigo 56, caput e parágrafo único, respectivamente, do denominado 
Estatuto do Índio, bem como a indicação de outras garantias dispostas nas declarações 
internacionais ratificadas pelo Brasil. Depois, a partir de pesquisa empírica, os direitos 
ora elencados foram contrastados com o entendimento jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça acerca da temática, utilizando-se para a 
pesquisa na base eletrônica de dados dos tribunais as palavras “indígena”, “índio”, 
“silvícola”, “povos originários” e “povos tradicionais” combinada com “criminal”.Ainda, 
tais direitos também foram contrastados com os dados do Infopen – Sistema Integrado 
de Informações Penitenciárias, dos Mutirões Carcerários e do Mecanismo Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura. Os resultados encontrados apontaram para a 
permanência da noção eurocêntrica e integracionista nos julgados superiores brasileiros 
e, consequentemente, para o constrangimento de garantias destinados aos indígenas, 
especialmente quando considerados “integrados à sociedade”. Tratando-se 
especificamente da execução das penas, em que pese a existência da“Política de inclusão 
e singularização do atendimento às pessoas em privação de liberdade com foco na 
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garantia de direitos e no reconhecimento das diferenças e diversidades” do 
Departamento Nacional Penitenciário, verificou-se a vulnerabilização do indígena no 
sistema prisional, inclusive em unidades federativas com considerável representação 
indígena em sua população. Por fim, pontua-se a necessidade da adoção de novas 
perspectivas sobre os povos tradicionais, tais como as oferecidas pelas Epistemologias 
do Sul e pelos Estudos Decoloniais, pois, reconhece-se o silenciamento perpetrado pela 
epistemologia dominante, impregnada por colonialidade, colocando sob crítica inclusive 
a abordagem despendida no presente estudo.  
 
 
GT 4 – Arte, Imagens e Direito 
Coordenação: Ana Clara Correa Henning, Renato Duro Dias e Maria Cecília Leite 
 
Trabalhos apresentados 
Título Autores 

Senhor dos Anéis, discurso de ódio e liberdade de 

expressão: percepção da população pelotense 

acerca de manifestações populares nas eleições de 
2018 

Alice Scheer Coelho  
Bruno Pereira Lima Andrade  
Karoline Balse  
Luiza M. Etchegaray  
Ana Clara Correa Henning  

Imagens da Justiça e arte cemiterial: simbolismos 

jurídicos em “A Justiça” e “Beleza Clássica”, no 

Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, Porto 

Alegre/RS 

 

Carmen Antonieta C. 
Fromming Fernandes 
Ana Clara Correa Henning 
Maria Cecília Lorea Leite 

Circuito de fotografias Mulheres Guerreiras Josiane Petry Faria 

Exposição Marias Josiane Petry Faria 

Faroeste caboclo e o direito fundamental coletivo à 
ressocialização do preso 
 

Kananda Peixoto Nunes Nunes  
Debora Alessandra Peter 

Franz Kafka e a Província de São Pedro: 

aproximação e distanciamento do Direito Kafkiano 

na cidade de Rio Grande/RS 

 

Lucas Braunstein da Cunha 
Ana Clara Correa Henning 
Rodrigo Deamici da Silveira 

Contextualização e Criminalização do Samba no 

Brasil: da “Teoria do Branqueamento” à Era Vargas. 

 

Rodrigo Deamici da Silveira  
Lucas Braunstein da Cunha 

Arte, redes sociais e a popularização do feminismo 

“libertário” do século XXI no Brasil.  

Samira Pereira da Costa 
Renato Duro Dias 
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Senhor dos Anéis, discurso de ódio e liberdade de expressão: percepção da 
população pelotense acerca de manifestações populares nas eleições de 2018 
Alice Scheer Coelho  
Bruno Pereira Lima Andrade  
Karoline Balse  
Luiza M. Etchegaray  
Ana Clara Correa Henning  
 
A obra que nos dispomos a analisar, ‘‘Senhor dos Anéis’’, de J.R.R Tolkien, é um dos 
maiores clássicos da história dos livros e também do cinema. No universo criado pelo 
britânico, uma série de povos distintos da chamada ‘‘Terra Média’’ devem se unir, apesar 
de suas discordâncias e rejeições, contra uma ameaça antiga em comum, o vilão Sauron. 
Este avança lentamente no decorrer da obra, assassinando e dominando as terras pelas 
quais seu exército, comandado pelo mago Saruman, atravessa. Buscando evitar essa 
realidade, o protagonista Frodo, junto de seus amigos hobbits, é encarregado pelo mago 
Gandalf de evitar que Sauron detenha o poder completo e submeta a Terra Média a seu 
domínio. 
Através dessa análise geral da obra, destacam-se alguns pontos de interesse jurídico e de 
grande relação com o tema aqui trabalhado. Uma das relações mais fortes com a obra é o 
desejo de Sauron em subjugar os povos da Terra Média ao seu poder e instaurar um 
regime com aspectos autoritários, já que considerava os demais povos inferiores, 
desejando a todo custo reprimi-los. Apenas através desse panorama, já é clara a 
presença do discurso de ódio na fala do vilão, em sua incitação à hostilidade e violência 
contra os habitantes dos vários reinos e defesa da violência contra tais povos. 
Considerando tais premissas, observamos o art. 5º da Constituição Federal de 1988. 
Frente ao autoritarismo presente no discurso de ódio, perguntamos: até onde vai o 
limite da liberdade de expressão? Existe autoritarismo quando se exerce o direito de 
expressar uma opinião? Devido à essa problemática e à crescente justificação de 
discursos de ódio, devemos, principalmente em tempos eleitorais, nos indagar sobre 
àquilo que é aceitável em âmbito constitucional. Portanto, temos como um de nossos 
principais intuitos, compreender como a sociedade pelotense entende a liberdade de 
expressão e seus limites, especialmente em relação às inúmeras manifestações sociais 
em tempos de eleições. Para isso, utilizaremos, além da revisão bibliográfica, o método 
de pesquisa empírica, por meio de investigação quantitativa junto à população 
pelotense, no decorrer do ano de 2018. 
 
 
Imagens da Justiça e arte cemiterial: simbolismos jurídicos em “A Justiça” e 
“Beleza Clássica”, no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre/RS 
Carmen Antonieta C. Fromming Fernandes 
Ana Clara Correa Henning 
Maria Cecília Lorea Leite 
 
A arte cemiterial, já há algum tempo, é estudo desenvolvido em campos como os da arte, 
arquitetura, conservação e restauro e história. Nesta pesquisa, propomos ressaltar sua 
potencialidade para o campo do conhecimento jurídico. As duas esculturas que 
trazemos, “A Justiça” e “Beleza Clássica”, localizam-se no Cemitério da Santa Casa de 
Misericórdia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essas obras apresentam elementos 
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clássicos na representação da justiça: balança, espada e venda, além de outros elementos 
igualmente representativos. A primeira, em mármore rosa e branco, provavelmente da 
lavra de Theo Wieders Pahn, foi realizada em 1908; a segunda, em bronze e granito, é 
datada de 1938, idealizada por Antônio Caringhi. A metodologia utilizada é a do método 
documentário, elaborado por Erwin Panofsky e atualizado por Ralf Bohnsack. Eles 
entendem que as imagens fazem parte de um entorno cultural – de maneira que, para 
compreendermos suas conotações, é necessário penetrar nessa cultura. Desta forma, a 
imagem pode expressar não apenas uma ideia, mas uma concepção completa do mundo, 
sendo tratada como um documento histórico. Na interpretação das imagens, os autores 
dividem a leitura em três níveis: a) Descrição pré-iconográfica, consistindo na 
identificação das formas puras, condições históricas e descrição detalhada da imagem; 
b) Análise iconográfica, levando à compreensão do que convencionalmente se atribui à 
imagem e seus detalhes conforme seu contexto de produção e recepção; c) Análise 
iconológica, apreendida pela determinação dos princípios subjacentes que revelam a 
atitude básica de uma nação, um período, classe social, crença religiosa ou filosófica, 
caracterizada por uma personalidade e resumida em uma obra. A presente pesquisa, 
assim, se efetiva por meio de levantamento fotográfico das referidas obras, e de 
fundamentações teóricas dos campos a arte, história, filosofia e direito. 
 
 
Circuito de fotografias Mulheres Guerreiras 
Josiane Petry Faria 
 
Partindo do pressuposto da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, a ideia 
do Circuito de fotografias Mulheres Guerreiras surgiu da participação da fotógrafa 
Michele Sautner no grupo de pesquisa Dimensões do poder gênero e diversidade, bem 
como em atividades no projeto de extensão Projur Mulher e Diversidade, ambos da 
Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Nesse contexto, a temática da 
violência contra a mulher exsurge sob as lentes da câmera fotográfica no intuito de 
retratar a história de superação de três mulheres que superaram a situação de vítima, 
com a intervenção do projeto de extensão, para se alçarem a condição de agentes 
multiplicadores de cidadania promovendo a possibilidade de espelhamento e abertura 
para a informação e sensibilização a respeito da igualdade de gênero. Assim, foram 
retratadas também mulheres atuantes na rede de acolhimento e atendimento à mulher 
no município de Passo Fundo, de modo a divulgar as entidades interligadas e disponíveis 
para o enfrentamento à violência. Dada à relevância da temática, a exposição percorreu 
diversos espaços no Rio Grande do Sul, onde se pode perceber a atenção e o tempo 
dispensados pela comunidade. A partir disso, se passou a investigar a efetividade do uso 
da imagem e da arte como estratégias eficientes de conscientização, empoderamento e 
emancipação feminina, de modo que como resultados parciais tem-se a fácil 
permeabilidade da arte como instrumento em diversos cenários, independente do poder 
econômico, do tempo e do gênero. 
 
Exposição Marias 
Josiane Petry Faria 
 
Exposição Marias vai sendo formatada ao longo de oito de parceria da Faculdade de 
Direito com a Faculdade de Artes Visuais, pelas mãos da profa. Ma. Mariane Sbeghen, 
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coordenadora do curso, por meio da colaboração desta última na promoção de oficinas 
de arteterapia na Casa de Apoio à Mulher, mantida pelo município de Passo Fundo e 
ainda em outros espaços de atendimento do Projeto de Extensão Projur Mulher e 
Diversidade, como a própria universidade, centro de referência, praças e locais públicos. 
Assim, em meio a um cenário de violência invisível num município do Corede da região 
da Produção se registram em média dez novos casos de violência de gênero, os quais não 
são perceptíveis, eis que de tão naturalizado o processo, raramente são divulgados pela 
mídia local e regional. Percebendo essa dinâmica e  o engessamento de estratégias 
tradicionais como palestras e oficinas, as quais demandam uma assistência, no mais das 
vezes, passiva diante de dados e estatísticas associados a informações acadêmicas, 
sentiu-se a necessidade de propor atividade de  impacto visual com intuito de convidar à 
reflexão,  à pesquisa e à interação. Nesse momento, o projeto se valeu de manequins de 
corpos femininos que haviam sido descartados, e rumando para a reciclagem neles se 
escreveram palavras em convite à sensibilidade. Pois bem, a exposição recebeu uma boa 
acolhida, mas ainda assim uma plateia silenciosa. Pensando nisso, em 8 de março de 
2018, durante o seminário Integrador de Extensão da UPF, se decidiu convidar o público 
a deixar sua manifestação nos manequins, o que veio a se repetir na Jornada de Extensão 
do Mercosul em Tandil Argentina. A experiência reforçou a percepção de que a 
comunidade possui demandas e poder, necessidade de espaços e oportunidades de 
manifestação. A partir de então se passou a pesquisar o aumento e a origem da demanda 
de atendimentos do projeto de extensão, comparando espaços que receberam a 
exposição e aqueles que não receberam. Além disso, se investiga as características das 
pessoas que intervenção e o conteúdo da intervenção a fim de identificar os principais 
pleitos e a existência ou não de políticas públicas. 
 
 
Faroeste caboclo e o direito fundamental coletivo à ressocialização do preso 
Kananda Peixoto Nunes Nunes  
Debora Alessandra Peter 
 
A pesquisa centra-se na imagem da personagem João de Santo Cristo, protagonista da 
música Faroeste Caboclo, escrita por Renato Russo e interpretada pelo grupo Legião 
Urbana. Na obra, a personagem parte de uma vida simples na região rural para a capital 
federal. Lá, torna-se bandido e acaba inserido no sistema prisional, realidade que é 
resumida pelo seguinte trecho: “Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi 
pela primeira vez, violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês”. 
Destaca-se as duas últimas sentenças, que retratam a experiência por trás das celas e o 
sentimento de vingança gerado na personagem. 
O artigo 1º da Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.219/1984, informa que a execução penal 
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, já o artigo 
10 prevê que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
Recepcionado pelo sistema jurídico inaugurado pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, a norma encontra respaldo, em especial, no artigo 5º, 
incisos XLVII e XLIX, os quais prevêem, respectivamente, que não haverá penas cruéis e 
que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
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Reconhecendo-se que a personagem retrata a realidade de muitos que passam pelo 
sistema prisional, por meio dos métodos da interpretação sociológico, quanto ao alcance 
da norma, quanto pelo método teleológico, buscando-se identificar a finalidade da 
norma, bem como pelo método axiológico, para identificar os valores protegidos pela 
norma, a pesquisa visa responder ao seguinte problema: A ressocialização do preso é um 
direito individual, do preso; ou coletivo, de toda sociedade; ou, ainda, de ambos? 
Analisando a problemática proposta, busca-se fortalecer a ideia de que a sociedade como 
um todo, além do preso, que demanda por políticas públicas efetivas de reinserção do 
ex-apenado, devendo ter a expectativa de ressocialização do preso atendida, em especial 
para que não esteja sujeita a ser vítima de novos crimes comentidos pelo ex-presidiário. 
A partir dos métodos sociológico e teleológico, conclui-se que as normas referidas 
buscam atingir toda a sociedade e têm por finalidade devolver à sociedade um ex-
apenado reeducado, apto, assim, ao convívio social; o que também ocorre a partir do 
método axiológico, uma vez que é fácil identificar que a sociedade clama por segurança 
pública, a qual conta com a ressocialização como uma importante aliada. 
Diante de tudo isso, conclui-se que a ressocialização do preso é um direito de toda a 
sociedade, incluindo, por óbvio, do próprio presidiário, visando evitar que “Joãos de 
Santos Cristos” para o inferno devam ir pela segunda vez, fazendo novas vítimas por 
meio da reeducação efetiva desses. 
 
 
Franz Kafka e a Província de São Pedro: aproximação e distanciamento do Direito 
Kafkiano na cidade de Rio Grande/RS 
Lucas Braunstein da Cunha 
Ana Clara Correa Henning 
Rodrigo Deamici da Silveira 

 
Franz Kafka, escritor de língua alemã nascido em Praga no ano de 1883 não teve uma 
vida fácil. Marcado pelos problemas com o pai, desilusões amorosas e escritor frustrado, 
Franz Kafka formou-se em Direito, tendo morrido em 1924 como um desconhecido. Boa 
parte de sua obra só foi publicada pois seu amigo, Max Brod, ignorou seu desejo de ter 
todos os seus manuscritos queimados. A vida conturbada, sobretudo sua relação com o 
pai, Hermann Kafka, e sua formação acadêmica fizeram das obras de Kafka um prato 
cheio para aqueles que se dedicam ao estudo do Direito. Obras como “Na Colônia Penal”, 
“O Processo” e “A Metamorfose”, dentre outras tantas, abordam o Direito de forma 
própria, única, dotadas de um estilo que convencionou-se chamar “kafkiano”. 
O presente trabalho, então, propõe realizar uma análise de diversas obras do autor em 
questão, buscando características daquilo que pode ser considerado um “Direito 
Kafkiano”, passando, então, para uma segunda etapa, a qual consiste em manusear esse 
conceito kafkiano de Direito junto ao meio judiciário na cidade de Rio Grande/RS, 
questionando se aqueles indivíduos que trabalham com o Direito, tais como juízes(as), 
defensores(as) públicos(as) e advogados(as), percebem uma aproximação ou 
distanciamento dessa visão kafkiana naquilo que consiste seu labor diário. 
Foi realizada pesquisa bibliográfica, na qual foram trabalhadas diversas obras de Franz 
Kafka, sobretudo aquelas que possuem uma presença mais marcante do Direito. 
Ademais, tendo em vista a observação de dados colhidos em um segundo momento da 
pesquisa – diálogo/entrevista com membros do judiciário -, têm-se que se trata, 
também, de uma pesquisa de cunho empírico. 
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Autoritarismo, hipocrisia, alienação e burocracia. São elementos como estes que os 
personagens de Kafka, quando diante do Direito, precisam enfrentar. Com 
características como essas em mente, questiona-se, na atualidade: Será possível 
imaginarmos um réu que sequer compreende o motivo de o sê-lo? Será possível 
imaginar um Direito em que o acesso ao julgador é tão restrito que resta apenas o 
advogado, o industrial e o pintor? Será que diante da lei ainda está um guarda? 
São perguntas como estas que pretende-se analisar quando do segundo momento da 
presente pesquisa. Como esse Direito kafkiano é percebido por aqueles que, muitas 
vezes, figuram como personagens na obra do autor? 
O presente trabalho encontra-se com a primeira parte, na qual é realizada a análise de 
obras de Kafka com o intuito de destrinchar características do Direito para o autor, 
pronta. No que tange a segunda parte, de caráter mais empírico, esta ainda não foi 
perfectibilizada, todavia, o contato com aqueles que serão os objetos da pesquisa já foi 
feito, inclusive já tendo sido acertada data para a realização dos diálogos que aqui se 
propõe, sendo estes, cumpre apontar, aprazados para a semana de 13 a 19 de maio, o 
que significa que, quando da realização do evento, o trabalho já estará concluso.  
 
 
Contextualização e Criminalização do Samba no Brasil: da “Teoria do 
Branqueamento” à Era Vargas. 
Rodrigo Deamici da Silveira  
Lucas Braunstein da Cunha 
 
O samba hoje é tido como símbolo do Brasil, e o “malandro”, para muitos, a gênese de 
uma “identidade” brasileira. Ainda que parte do imaginário popular, certo é que o samba 
carrega em si o estereótipo do racismo, produto cultural do que um dia foi a “causa do 
atraso civilizacional brasileiro”, tendo sido alçado à  elemento integrante cultura 
“brasileira” somente para servir como instrumento ideológico do Estado Novo. Neste 
momento o governo Varguista, sob a égide do trabalhismo, coloca o ethos do malandro 
como o “inimigo” do povo brasileiro, gerando verdadeira criminalização dos valores 
deste modo de vida.  
Partindo dessas premissas, um dos principais pontos neste trabalho é compreender a 
expressão artístico-cultural conjuntamente com o contexto político-social de cada época 
no Brasil, bem como perceber estas consciências no momento atual. Para isto, utiliza-se 
de pesquisa documental, bibliográfica e empírica.  
Com gênese no batuque negro das senzalas nasce o samba, produto afro-baiano que vai 
ganhar sua popularidade ao chegar nas rodas de umbanda carioca. A criminalização se 
dava já na tipificação da “vadiagem”, disposta no art. 399 do Código Penal Brasileiro de 
1890.  
Necessário desde já compreender que “a imposição de uma regra é empreendimento. 
Alguém – um empreendedor – deve tomar a iniciativa de punir o culpado”55. O pano de 
fundo para toda esta criminalização, bem como para a total exclusão do povo negro, era 
o discurso “científico” da “teoria do branqueamento”, que tinha Raimundo Nina 
Rodrigues como principal expoente, pregando que após a abolição da escravatura a 
ascensão de casamentos levaria ao branqueamento, o que tornaria o Brasil um local 

                                                           
55 BECKER, Howard. Howard Saul. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
p.129  
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mais “civilizado” e “desenvolvido”.  Não haveria motivo algum para gostar de qualquer 
símbolo negro, pois além de esteticamente “feio”, era bode expiatório para explicar os 
problemas socioeconômicos do país.  
É a partir do governo “Vargas” que o samba vai virar um instrumento “educativo” do 
Estado Novo, havendo sua apropriação cultural e a tentativa de transformar um samba 
“feio, indecente, desarmônico e arrítimco”56 em uma apologia ao trabalho e à família 
tradicional, ideais a serem perseguidos por aquele governo57. O malandro vira uma 
figura contra-cultural, inimigo do progresso, o que possibilita o estabelecimento de uma 
política que prega a valoração negativa de sua forma de vida, seus símbolos e tudo o que 
fosse ligado ao seu ethos.  
Conclui-se que, de música proibida, o samba é alçado à símbolo nacional, mas o discurso 
do empreendedorismo moral em nenhum momento cessou: seja com o discurso baseado 
na teoria do branqueamento ou aquele baseado no trabalhismo, sempre o inimigo social 
a ser combatido (negro no primeiro momento e o malandro no segundo) teve a ver com 
o samba, a cultura negra e o não enquadramento ao ideal do “bom selvagem”, que 
deveria se submeter aos ideais civilizatórios modernos.     
 
 
Arte, redes sociais e a popularização do feminismo “libertário” do século XXI no 
Brasil.  
Samira Pereira da Costa 
Renato Duro Dias 
 
No final dos anos de 1960, as feministas ocidentais se deparavam com a deslegitimação 
de suas demandas após o reconhecimento do direito ao voto às mulheres, na maioria 
dos países. A principal reivindicação passa a ser, então, o direito à diferença, epistêmica, 
social, histórica e materialmente. Da corrente diferencialista, surge uma nova onda 
feminista “libertária”. Na América Latina, entre os anos 1980 e 2000, a promulgação das 
novas constituições democráticas e os avanços nos direitos e garantias relacionados à 
igualdade, enfraquecem o feminismo como movimento social, instrumentalizando e 
profissionalizando as demandas que buscavam maior participação política de mulheres 
no sistema que se instaurava. (GARGALO, 2009, pág. 27 a 29) A partir dos anos 2010, o 
feminismo, que se resumia aos ambientes político e acadêmico, volta a ganhar espaço e 
popularidade entre os setores sociais privados através de produções teóricas com 
caráter mais acessível, manifestações artísticas e o intento das redes sociais. Marcela 
Lagarde, antropóloga, teórica feminista mexicana e referencial teórico desta pesquisa, 
destaca três pontos essenciais para a construção da identidade feminista latino-
americana: a arte, as redes de apoio e disseminação de conteúdo e a construção 
genealógica através de histórias particulares. (LAGARDE, 2015, pág. 305) Neste 
trabalho, pretende-se expor parte da obra de poesia popular feminista da escritora 
Ryane Leão, iniciada através de frases escritas em lambes dispostos em postes de luz da 
cidade de São Paulo, ganhando força através de páginas próprias nas redes sociais e 
culminando na publicação do livro “Tudo Nela Brilha e Queima”. Seguindo a proposta de 
Lagarde pela valorização da historicidade e genealogia das mulheres através de 

                                                           
56 Declaração dada por Álvaro Salgado, da Rádio Ministério da Educação. PEDRO, Antonio. Apud GUIMARÃES, 
Maria Eduarda Araújo. Do Samba ao Rap: a música negra no Brasil. 1998. Tese de doutorado. Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas/SP. Pag.46. 
57 Exemplo é o samba “É negócio casar”. ALVES, Ataulfo; MARTINS, Felisberto. 1941 
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histórias, serão demonstrados os desdobramentos da campanha realizada pela página 
“As Minas da história”, no ano de 2017, cuja proposta foi que mulheres publicassem 
relatos das histórias de vida e das opressões vivenciadas por suas avós, identificando-se 
através da “hashtag” #minhavónahistória. Partindo dos conceitos de autonomia e 
liderança feminista de Lagarde, realizar-se-á um resgate teórico e, posteriormente, uma 
pesquisa que possa demonstrar empiricamente, através da análise das temáticas nas 
redes sociais através dos indicativos de compartilhamentos das “hashtags” que as 
identificam, o potencial alcance a importância do ressignificação de uma nova forma de 
feminismo libertário surgido fora da academia e dos movimentos sociais 
institucionalizados. 
 
 
GT 5 – Direito das Minorias 
Coordenação: Ana Cláudia Lucas e Valmor Scott Jr. 
 
Trabalhos apresentados 
 
Título Autores 

O direito constitucional de autodeterminação 

sexual: um diálogo com alunas(os) transexuais da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

Beatriz Lourenço 

Mendes 

Nathielen Isquierdo 

Monteiro 

Processo seletivo especial para acesso à educação 

superior destinado a refugiados senegaleses – 

PROSER 

Raquel Vianna 

Anelize Maximila Corrêa 

Conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade e a (completa) ausência de proteção 
ao direito das minorias 

Eduardo Anversa 

Scremin 

Nathalie Kuczura Nedel 

Proteção de trabalhadores de grupos vulneráveis: 

pessoas transgêneras, interssexuais, homossexuais 
e bissexuais 

Amanda D’Andrea 

Löwenhaupt 

Transgressões educacionais: o existir como 
sinônimo de violência, punição e castigo na escola 

Luciano Pereira dos 
Santos 
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O direito constitucional de autodeterminação sexual: um diálogo com alunas(os) 
transexuais da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Beatriz Lourenço Mendes 
Nathielen Isquierdo Monteiro 
 
 O presente trabalho busca realizar uma análise sobre o direito constitucional de 
autodeterminação sexual, tendo como suporte metodológico as entrevistas realizadas 
com alunas(os) transexuais da Universidade Federal do Rio Grande. A presente pesquisa 
é predominantemente qualitativa, a fim de compreender a temática sob a perspectiva 
subjetiva dos transexuais. Não obstante, também se utiliza da pesquisa bibliográfica, a 
partir das análises de gênero realizadas por Judith Butler (2003), na sua obra 
“Problemas de Gênero”, bem como se procede a análise da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 4.275), julgada pelo Supremo Tribunal Federal em março do 
recorrente ano, bem como jurisprudências e artigos científicos pertinentes à temática. 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil são “construir uma sociedade livre, justa e solidária” bem como 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”, dentre outros. Entretanto, observa-se uma 
disparidade entre os preceitos constitucionais e a práxis, no momento em que as 
pessoas transexuais carecem de ação judicial e, consequentemente, toda a burocracia 
envolvida, como documentos, laudo médico pericial, avaliação psicológica, além da 
sujeição à cirurgia de redesignação de sexo, para, só então, vislumbrar uma alteração no 
registro civil do seu nome e do seu gênero. Este tema justifica-se pela possível mudança 
significativa do cenário brasileiro, tendo como base a decisão de repercussão geral do 
Supremo Tribunal Federal na ADI 4.275, cujo entendimento dos ministros oportuniza a 
mudança de registro civil à pessoa “trans” diretamente em cartório, sem demandar de 
processo judicial e da cirurgia de redesignação de sexo. Este posicionamento do 
Supremo já era compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e associa-se às 
lutas por reconhecimento pautadas nos últimos anos pela comunidade LGBTT e o 
entendimento de que a ausência de legislação específica acerca da regulação dos efeitos 
jurídicos da transexualidade não justifica uma omissão por parte do judiciário em 
concretizar os direitos fundamentais das pessoas “trans”. Ademais, os objetivos 
específicos da presente pesquisa almejam constatar a necessidade de conferir direito a 
identidade pelo gênero psicológico e não pelo sexo morfológico, tendo como 
fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da 
CF/88. Além disso, verificar a aplicabilidade da decisão do STF nos cartórios, já que a 
decisão é recente, de março de 2018. Como retorno à comunidade transexual da 
Universidade Federal do Rio Grande, elaborar-se-á de um flyer, contendo informações 
sobre as mudanças relacionadas ao registro civil de pessoas "trans". Os resultados 
parciais da pesquisa empírica apontam para uma preocupação compartilhada entre 
as(os) entrevistadas(os) no que se refere à saúde mental da comunidade acadêmica 
transexual que, além de sofrer com as cobranças diárias impostas pela academia, 
perpassam pelo questionamento diário da própria identidade, bem como 
constrangimentos que poderiam ser evitados com a desburocratização do acesso a 
alguns direitos fundamentais, como o da alteração do registro civil. 
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Processo seletivo especial para acesso à educação superior destinado a refugiados 
senegaleses - PROSER 
Raquel Vianna 
Anelize Maximila Corrêa 
 
Esta pesquisa empírica tem por objetivo analisar a eficácia do “Processo Seletivo 
Especial para Acesso à Educação Superior destinado a Refugiados Senegaleses – 
PROSER”, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o qual disponibilizou dezoito 
vagas para o início do ano letivo de 2018. O processo seletivo não cobrou taxa de 
inscrição e foi feito em duas etapas, sendo a primeira um memorial descritivo, redigido 
em português, contendo até três páginas, devendo ser enviado junto com os demais 
documentos no momento da inscrição; e a segunda etapa consistiu em uma prova de 
redação, na língua portuguesa, contendo entre 20 e 30 linhas, a qual deveria ser 
realizada no dia 28 de março, das 14h às 16h30. Foram aprovados cinco senegaleses, 
sendo dois em engenharia de materiais, dois em licenciatura em letras 
português/francês e um em turismo. A pesquisa está sendo realizada por meio de 
entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2003), em razão da dificuldade de expressão 
dos entrevistados na língua portuguesa. A presente investigação busca averiguar a 
eficiência das políticas públicas destinadas aos migrantes senegaleses que foram 
aprovados no PROSER. O objetivo deste movimento de pesquisa é analisar a pertinência 
do processo seletivo, desde a elaboração do seu edital, que foi destinado a refugiados, o 
enquadramento jurídico migratório dos senegaleses, a adequação do PROSER às 
particularidades da minoria em questão (BHABHA,1998; BHABHA, 2013), e como este 
grupo de graduandos está enfrentando as possíveis dificuldades no ambiente 
universitário, tendo em vista suas peculiaridades. O primeiro problema encontrado 
durante a realização da pesquisa foi o edital, uma vez que o processo seletivo foi 
elaborado para refugiados, terminologia incorreta para definir os migrantes senegaleses 
que habitam a Região Sul. Como resultados parciais, identificou-se que a maioria dos 
senegaleses são enquadrados como migrantes e que a classificação inicial como 
solicitante de refúgio era um subterfúgio para poder permanecer regularmente no Brasil 
(GOMES, 2018; TEDESCO, 2011; REDIN, 2013) mesmo que essa estadia fosse provisória; 
percebe-se também que houve uma grande dificuldade na realização da prova, tanto em 
razão da complexidade da língua portuguesa para eles, quanto em razão do horário de 
realização da prova, visto que muitos senegaleses trabalham no turno da tarde e não 
tiveram como realizá- la. A pesquisa tem por objetivo contribuir para a promoção de 
políticas públicas adequadas às singularidades desta minoria. 
 
 
Conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e a (completa) ausência 
de proteção ao direito das minorias 
Eduardo Anversa Scremin 
Nathalie Kuczura Nedel 
 
As comunidades tradicionais produzem o que se denomina de conhecimentos 
tradicionais, que se configuram como sendo conjuntos complexos de informações 
intergeracionais. Evidente, pois, que são fruto da cultura e do meio ambiente que estas 
comunidades – índios, quilombolas, ribeirinhos etc. - estão inseridas. Assim, uma 
minoria delimitada geograficamente produz determinados conhecimentos, que 
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passaram a atrair a atenção daqueles que detém o poderio econômico. Diante desse 
contexto, cabe perquirir em que medida a legislação vigente permite proteger o direito 
das minorias quando se está diante dos conhecimentos tradicionais associados? 
Consigne-se que embora se trate do direito de uma parcela pequena da população, os 
reflexos dessa proteção serão verificados por toda a comunidade mundial. Para 
responder ao problema de pesquisa proposto, como método de abordagem, utilizou-se o 
dedutivo, posto que se parte de uma conexão descente, analisando, primeiramente, os 
direitos das minorias, o direito à cultura e ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, para, posteriormente, verificar como estes estão presentes quando se está 
falando de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Já como método de 
procedimento, aplicou-se o comparativo, posto que se cotejaram os meios de proteção 
dos conhecimentos tradicionais para verificar em que medida a Convenção 
Internacional aplicada atenta aos direitos dos povos tradicionais, caracterizados como 
minorias. Nesse viés, cabe grifar que a Constituição Federal protege apenas o meio 
ambiente e a cultura, sem identificar os meios para que a devida proteção seja 
concretizada. Assim, a temática foi regulamentada, principalmente, em duas normativas 
internacionais, quais sejam: a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Acordo Direito 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. O primeiro não se aplica 
efetivamente, posto que não atenta aos interesses daqueles que possuem poderio 
econômico. Assim, o segundo instrumento que se aplica determina que os 
conhecimentos tradicionais, que se configuram como sendo coletivos, podem ser 
propriedade privada daquele que requerer a concessão de patente. Tal regulamentação, 
contudo, não atende aos direitos e interesses das comunidades tradicionais. Verifica-se, 
pois, que, na prática, não se está possibilitando a mantença da cultura das minorias, e, 
por conseguinte, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
diversidade cultural. Necessário, pois, repensar os instrumentos legais vigentes, a fim de 
que esses direitos sejam devidamente resguardados. 
 
 
Proteção de trabalhadores de grupos vulneráveis: pessoas transgêneras, 
interssexuais, homossexuais e bissexuais 
Amanda D’Andrea Löwenhaupt 
 
O presente trabalho visa discutir a proteção de trabalhadores de grupos vulneráveis, 
notadamente pessoas transgêneras, intersexuais, homossexuais e bissexuais, no que 
tange à vedação da discriminação com base na orientação sexual e na identidade de 
gênero. Para isso, foram consideras as formas particulares de vulnerabilidades de 
trabalhadores transgênero, intersexuais, homossexuais e bissexuais, bem como os 
mecanismos de proteção existentes. Ainda, foram consideradas as distinções de 
tratamento entre estes dois grupos, bem como a (in)eficiência dos mecanismos de 
proteção. Tem-se por objetivo geral determinar a forma de proteção dos trabalhadores 
descriminados com base na orientação sexual e identidade de gênero. Tem-se por 
objetivo específico determinar se os instrumentos de negociação coletivos oferecem 
proteção para os grupos vulneráveis citados, através de cláusulas específicas de 
proteção. A metodologia empregada foi pesquisa bibliográfica, em especial a pesquisa de 
Ubirajara de None Caputo, utilizada como referencial teórico, e levantamento de dados 
no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho, utilizando palavras-chave 
relacionadas as identidades de gênero e orientações sexuais vulneráveis. Os resultados 
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obtidos apontaram para uma total falta de cláusulas proibidoras de discriminação 
motivada por identidade de gênero em vigência, sendo que duas unidades de negociação 
anteriores já apresentaram esta proibição. Quanto à orientação sexual, foram 
encontradas cláusulas contrárias à discriminação em algumas unidades de negociação, 
às quais se voltavam principalmente à discriminação na progressão salarial, seleção, 
promoção e contratação, bem como reconhecimento dos mesmos direitos aos 
companheiros do mesmo sexo oferecidos aos companheiros de sexo oposto. 
 
 
Transgressões educacionais: o existir como sinônimo de violência, punição e 
castigo na escola 
Luciano Pereira dos Santos 
 
Na escola, assim como na vida cotidiana, das mais variadas situações às mais distintas, 
das mais simples às mais complexas, na sala de aula ou em qualquer outro ambiente e 
espaço, são construídos saberes, sujeitos, corpos, identidades, diferenças, similitudes e 
também desigualdades. Tabus e preconceitos, advindos de uma multiplicidade de visões, 
crenças e valores que compõe o universo escolar, transformam as discussões sobre 
sexualidades, identidades e perfomatividades de gêneros na escola em temas polêmicos. 
Quando se trata das travestilidades e transexualidades, a questão torna-se mais delicada 
diante da heteronormatividade social em que vivemos. A limitada capacidade da escola 
em conviver com as diferenças acentua-se ao se tratar de sujeitos transgêneros – 
transexuais e travestis – pois, estes trazem como marca visível a transformação de seus 
corpos e de suas identidades. Assim, no imaginário social, essas pessoas transgridem a 
ordem normativa de gênero, corpo e sexualidade e com isso ameaçam a hegemonia 
heteronormativa. O caráter definitivo da experiência transexual, com a ingestão de 
hormônios, aplicação de próteses e/ou retiradas de partes do corpo, rompe com as 
normas de gênero e sexualidade. Diante de tal “transgressão”, a tarefa da escola de 
disciplinar e normatizar esses corpos na lógica heterossexual torna-se ineficaz. Perante 
a impossibilidade de retroceder à tais normas, a escola tende a afastar e/ou rejeitar 
esses sujeitos. Este trabalho tem como pretensão colocar em discussão o direito à 
educação, assegurado constitucionalmente à todas/os, confrontando-o com práticas 
preconceituosas, discriminatórias e desumanizadoras presentes no sistema de ensino e 
instituições escolares brasileiras em relação a materialidade do “existir” enquanto 
direito inerente às identidades transexuais, conformado na produção, construção e 
constituição de corporalidades e subjetividades imbricadas nas performatividades de 
gênero para além das imposições heteronormativas. A problematização e debate 
centram-se no apedrejamento de uma estudante travesti, ocorrido em uma escola 
pública na cidade de Pelotas/RS, onde cursava o ensino fundamental na modalidade EJA 
– Educação de Jovens e Adultos - decorrente da transfobia social, da inoperância e 
silenciamento da escola e da indiferença do Estado, resultando no cerceamento de 
direitos, na desumanização das identidades transexuais e no consequente 
abandono/expulsão escolar. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
narrativas compondo o corpus de análise os relatos da estudante vítima do 
apedrejamento, da diretora da escola, da professora da turma e de um dos alunos 
agressores. O aporte teórico alicerça-se nas investigações de Foucault, Butler, Louro, 
Bento, César, Junqueira, Veiga-Neto, Dinis, Minayo, entre outras/os. Nos resultados o 
estudo ressalta a urgência de criação, estabelecimento e ampliação de políticas 
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educacionais que busquem desnaturalizar as representações e significações pelas quais 
as pessoas transexuais são percebidas no ambiente escolar. É preciso que a escola e todo 
o sistema educacional rompam com a heteronormatividade e desnaturalizem a visão 
binária das identidades sexuais e de gênero, buscando o entendimento e respeito à 
construção dessas identidades, promovendo o debate, combatendo e criminalizando o 
preconceito, a discriminação e violência LGBTfóbica para que possamos experienciar a 
prática de uma educação pública, democrática e inclusiva. 
 
 
GT 6 – Jurisdição, Acesso à Justiça e Consumo 
Coordenação: Rafael Fonseca Ferreira, Marcelo Oliveira de Moura e Fernando 
Costa de Azevedo 
 
Trabalhos apresentados 
 
Título Autores 

A tributação como meio de Política Social: uma 
abordagem as empresas de economia solidaria 

 

Daniele Wachholz Timm 
Lucas Lopes Grischke 
Eder Dion de Paula Costa 

Acesso à justiça, demandas repetitivas e os 
conflitos de consumo 

Karinne Emanoela Goettems 
dos Santos 

Assistência Judiciária Gratuita: um debate sobre o 
Acesso à Justiça na ADI 5.766 

Maiara Vieira Fonseca 
Daniela Benevides Essy 

A mutação (in)constitucional e a visão do Supremo 
Tribunal Federal 

Maiara dos Santos Noronha 
Juliana Gonçalves de Oliveira 

Pela proteção dos Direitos Humanos do idoso 

frente ao mercado de consumo 

Rubens Vicente Rodrigues 
Vasconcelos 
Bruno Bandeira Fonseca 
Lucas Lopes Grischke 
Nóris Fonseca Finger 
Daniele Wachholz Timm 
Hemerson Pase 

O reconhecimento da proteção ao direito de grupos 

hipervulneráveis como um direito social  

Lúcia Dal Molin Oliveira  
 

Breve análise da judicialização da saúde no Brasil: 

como a litigância individual por medicamentos 

pode prejudicar a efetivação do direito social à 

saúde. 

Juliana Gonçalves de Oliveira 
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A tributação como meio de Política Social: uma abordagem as empresas de 
economia solidaria 
Daniele Wachholz Timm 
Lucas Lopes Grischke 
Eder Dion de Paula Costa 
 
O trabalho em questão tem por objetivo analisar as empresas de economia solidária sob 
o enfoque da tributação. O referencial teórico utilizado refere-se a conceitos 
desenvolvidos e até mesmos criados e criticados por Paul Singer, tais como: economia 
solidária, objetivos, tipos, tributação, política social. As empresas de economia solidária 
têm objeto peculiar, que vai além da simples exploração capitalista. O que tem se 
discutido em audiências públicas e fóruns, principalmente, é a "equiparação" de 
empresa solidária à pequena empresa quanto à forma de tributação, sendo que os 
objetivos de ambas são totalmente diversos. Destarte, não há que se falar em tributação 
de forma igualitária, em um discurso meramente arrecadatório, já que o que se verifica 
na economia solidária é o aspecto social/humano - que visa proporcionar melhores 
condições a uma determina comunidade/sociedade - dentro do que se denomina política 
social, ao contrário do que buscam as pequenas empresas, que trabalham em meio à 
exploração de pessoas de condições inferiores que ,por necessidade, se submetem a ser 
meros "empregados", visando a busca por lucro. Entende-se, como resultado final, 
formalizado em artigo científico, que os objetivos e natureza da referidas empresas são 
totalmente diversos, de um lado a vida capitalista e, de outro, a melhoria para uma 
comunidade por meio de uma empresa que o próprio nome já diz: "solidária". Tal 
atividade deveria ser incentivada e a tributação deveria ser entendida como um meio de 
política social invés de igualar a exploração empresarial. A metodologia deste foi 
realizada por meio de fichamentos, levantamentos bibliográficos e análise legislativa. 
 
 
Acesso à justiça, demandas repetitivas e os conflitos de consumo 
Karinne Emanoela Goettems dos Santos 
 
O quadro da litigiosidade no Brasil demonstra uma contingência de demandas afeitas às 
relações de consumo, a julgar pelos dados quantitativos e qualitativos divulgados pelo 
Conselho Nacional de Justiça nos últimos cinco anos. Outros fatores também reforçam a 
recorrência de litígios na área de consumidor, seja no aspecto socioeconômico 
(desigualdade social), seja no aspecto político-econômico, dada a presença da economia 
como protagonista de grande interferência, tanto no que se refere à (in)execução de 
políticas públicas como também quando da imposição de diretrizes que se estabelecem 
sobre as reformas processuaisocorridas em países menos desenvolvidos nas últimas 
décadas. O Consenso de Washington de 1989 e o Documento Técnico nº 319 do Banco 
Mundial de 1996 evidenciam essa perspectiva. No novo CPC, alguns procedimentos de 
linha eficientista estão presentes sobretudo na perspectiva de construção de uma 
jurisprudência uniformizadora que, a pretexto de promover segurança jurídica, 
apresenta riscos de abstrativização e precarização da prestação jurisdicional. O 
microssistema de julgamentos repetitivos é um exemplo dessa lógica que, ao substituir o 
processo coletivo que já é inexpressivo no Brasil, dá margem para arbitrariedades dos 
tribunais superiores, atribuindo efeito vinculante às suas decisões. Tal forma encontrada 
para driblar o excesso de processos e sobretudo de recursos, além de ferir o devido 
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processo legal, deixa de conferir acesso à justiça aos segmentos mais vulneráveis, nos 
quais se insere o consumidor. Neste cenário, o presente trabalho, valendo-se do método 
hipotético-dedutivo, procura analisar, de forma quantitativa e qualitativa, o quadro da 
litigiosidade no Brasil, a partir de dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
fim de contestar a lógica adotada pelo novo CPC para o julgamento de demandas 
repetitivas. Espera-se, a partir dessa abordagem, oportunizar uma reflexão que venha a 
destacar a importância do processo coletivo como meio constitucionalmente mais 
adequado à proteção do consumidor em juízo, a fim de garantir o exercício efetivo do 
acesso à justiça, como expressão da materialização da cidadania no ambiente 
democrático. 
 
 
Assistência Judiciária Gratuita: um debate sobre o Acesso à Justiça na ADI 5.766 
Maiara Vieira Fonseca 
Daniela Benevides Essy 
 
Ao analisar a pesquisa “Justiça em Números” publicada em 2017, com ano base 2015, 
concluiu-se que a Justiça do Trabalho representa 15% do total de processos ingressados 
e a concentração no assunto “verbas rescisórias de rescisão do contrato de trabalho”, 
tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição. Diferentemente de outros 
órgãos judiciários analisados pela pesquisa, a Justiça do Trabalho apresenta 
homogeneidade nos assuntos mais demandados que se concentram em verbas 
rescisórias, seguro desemprego, remuneração, benefícios, diferenças salariais e 
responsabilidade civil do empregador/indenização por danos morais. A pesquisa conclui 
que a maioria das verbas discutidas em juízo trabalhista possui caráter alimentar e, 
portanto, são impenhoráveis. A partir dessas premissas, o objetivo da pesquisa é realizar 
uma crítica quanto aos argumentos levados a debate até o momento pela ADI 5.766 
quanto à inconstitucionalidade da Lei nº 13.467/2017 no trecho que prevê pagamento 
de custas processuais, honorários advocatícios e periciais sucumbenciais e o uso dos 
créditos obtidos, ainda que em outro processo pelo reclamante, mesmo quando 
beneficiário da Justiça Gratuita. A utilização do método hermenêutico possibilitou 
analisar que a reforma pretendida atenta ao direito fundamental de Acesso à Justiça, 
transformando-se em mais um dos obstáculos à sua realização expostos por Mauro 
Cappelletti. Já a preocupação do Ministro Barroso quanto à gestão do número de 
processos ingressados na Justiça do Trabalho denota a utilização de um argumento 
político e não de direito em uma discussão sobre inconstitucionalidade, como 
denunciado por LenioStreck. Diz-se isto, pois a Assistência Judiciária Gratuita pode ser 
suspendida desde que haja prova de que as condições que garantiram sua concessão não 
mais existem. No entanto, partir do princípio da possibilidade de utilização do valor 
ganho ao final do processo para tal, é um desestímulo à busca pelo Judiciário. Por fim, a 
pesquisa revelou que os argumentos utilizados até então e os dados sobre os assuntos 
mais demandados na Justiça do Trabalho possibilitam que falemos em um Estado Pós-
Democrático, como anunciado por Rubens Casara, já que a prestação jurisdicional não se 
utiliza mais do direito para garantir o direito de Acesso à Justiça de hipossuficientes. 
Cidadãos estes que dificilmente terão sua condição de miserabilidade transformada por 
uma demanda judicial trabalhista para reaver verbas rescisórias, mas que, com uma 
decisão de improcedência no STF podem ser desestimulados a buscar seus direitos pela 
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via judicial já que mesmo vendo seu direito reconhecido, podem ter suas verbas 
alimentares transformadas em pagamento de custas processuais. 
 
 
A mutação (in)constitucional e a visão do Supremo Tribunal Federal 
Maiara dos Santos Noronha 
Juliana Gonçalves de Oliveira 
 
 O objetivo com a presente pesquisa é estabelecer um panorama crítico acerca do 
fenômeno da mutação constitucional e o modo como ele vem sendo empregado pelo 
Supremo Tribunal Federal nos seus julgados a partir de uma abordagem hermenêutica. 
Visto como um processo de reforma informal da Constituição, a mutação constitucional 
remonta à tradição jurídica alemã do século XIX, com a obra do jurista alemão Paul 
Laband, denominada Wandlungen der deutschenReichsverfassung, e têm como 
pressuposto de aplicabilidade uma série de limites interpretativos que prescindem de 
observância quando da análise da incidência (ou não) do instituto. Tal mecanismo, 
diante da (aparente) plasticidade ínsita a algumas normas constitucionais, bem como 
sob o manto de uma possível adequabilidade constitucional à realidade política estatal 
mutável, possibilita uma modificação de alcance dos dispositivos constitucionais, sem 
que ocorra, no entanto, qualquer alteração textual. À luz das possibilidades 
interpretativas que o próprio texto constitucional apresenta e que, portanto, 
condicionam o fenômeno, o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no qual 
resta mencionado a ocorrência de uma (suposta) mutação na Constituição Federal de 
1988, cita-se o caso da Reclamação 4334-5/AC, das Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade 43 e 44 que remetem ao Habeas Corpus 126.292/SP e o recente 
julgado do Habeas Corpus 152.752/PR, em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, merece ser (re)pensado pelos horizontes hermenêuticos que visam, até a última 
circunstância, resguardar a Constituição do Estado Democrático de Direito. Esforços são 
empreendidos pela doutrinadora brasileira nesse sentido a partir de autores como Anna 
Candida da Cunha Ferraz, Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e 
MartonioMont’Alverne Barreto Lima e Aury Lopes Junior. Conforme análise dos votos e 
decisões, nos julgados mencionados se vislumbra que não foram respeitadas as 
possibilidades semânticas do texto constitucional, ou seja, os sentidos possíveis 
compreendidos pela moldura da própria norma constitucional, bem como, não foram 
preservados àqueles princípios fundamentais que constituem a essência normativa da 
Constituição e do próprio Estado Democrático de Direito. A mutação constitucional, 
como fora “recepcionada” pelo ordenamento jurídico pátrio, parece ter sofrido um 
processo de esvaziamento, pois perderá seus pressupostos básicos de aplicabilidade, os 
quais representam verdadeiros limites interpretativos. Por tal circunstância, o que se 
percebe é uma proliferação de processos inconstitucionais de mutação no Brasil, que 
sob o manto da adequabilidade social dos dispositivos constitucionais possibilitam a 
perpetuação de uma prática tendenciosa que deixa o Direito, a Constituição e a própria 
sociedade brasileira vulnerável a decisionismos e discricionariedades. 
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Pela proteção dos Direitos Humanos do idoso frente ao mercado de consumo 
Rubens Vicente Rodrigues Vasconcelos 
Bruno Bandeira Fonseca 
Lucas Lopes Grischke 
Nóris Fonseca Finger 
Daniele Wachholz Timm 
Hemerson Pase 
 
A publicidade é de suma importância para o desenvolvimento do mercado e para a 
economia, entretanto, a sua exploração de forma ilegal definitivamente deve ser punida, 
tendo em vista que o consumidor, a parte mais vulnerável e hipossuficiente da relação 
consumerista, não pode ficar à mercê de informações mentirosas e ultrajantes que 
interfiram no seu processo decisório para a aquisição de um produto ou serviço que não 
preencham, no mínimo, suas expectativas. Nesse sentido é de suma importância à 
proteção do consumidor em face da publicidade enganosa e abusiva, assim como a sua 
coibição observada até nos princípios constitucionais O trabalho a ser apresentado tem 
como objetivo principal, suscitar a discussão sobre a efetiva proteção do “Idoso 
Consumidor”. Diante de uma sociedade que envelhece e oferece aos cidadãos ganhos na 
quantidade e qualidade de anos, como problema, percebe-se, cada vez mais, a inserção 
do consumidor idoso no mercado de consumo, não se limitando a consumir remédios ou 
planos de saúde, mas também adquirindo representatividade em setores como o de 
turismo e de entretenimento. Existe, claramente a publicidade que se aproveita da 
hipossuficiência e da vulnerabilidade de certos grupos sociais, como idosos. Para tanto, a 
pesquisa apropriou-se do referencial teórico de Zygmunt Bauman (Vida para Consumo), 
Maria Luiza de Campos( Publicidade: responsabilidade civil perante o consumidor), Ana 
Amélia Camarano, Maria Teresa Pasianto (Os novos idosos Brasileiros: Muito Além dos 
60?), José Murilo de Carvalho (Cidadania no Brasil), Claudia Lima Marques, Bruno 
Miragem (O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis), Bruno Miragem (Curso 
de Direito do Consumidor), Patricia Pimental de Oliveira (A efetividade da Tutela 
Jurídica do Consumidor através da atuação do Ministério Público). O princípio tutelar 
constitucional de defesa do consumidor deve atuar sempre em conjunto e permeando o 
Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor, como uma verdadeira cláusula 
geral que vigora em todos os atos de consumo. Sob esta ótica paralelamente ao Código 
de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso deve ser aplicado na busca da solução que 
melhor atenda ao mandamento constitucional de proteção do consumidor, proteção 
integral do idoso e manutenção da dignidade da pessoa humana. Reconhece-se o idoso 
como um grande mercado em potencial para investimento, por seu crescimento 
acelerado na sociedade ou pelo seu grande poder de consumo relacionado aos hábitos 
de vida moderna, e até mesmo pela busca incessante de qualidade de vida. Se faz 
necessária uma apreensão do envelhecimento de maneira mais adequada à realidade da 
categoria, ou seja, um processo comum a todos, marcado por perdas e mudanças, porém 
propício a novas conquistas. É preciso também desenvolver uma visão crítica deste 
processo, para saber identificar os signos que retratam o envelhecimento apenas como 
um novo mercado de consumo e, sim, olhar as suas especificidades 
biopsicosocioemocional. A presente pesquisa propõe uma revisão bibliográfica que traz 
os principais doutrinadores e estudiosos do tema em questão, uma discussão acerca da 
efetividade na proteção do Consumidor Idoso. 
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O reconhecimento da proteção ao direito de grupos hipervulneráveis como um 
direito social  
Lúcia Dal Molin Oliveira  
 
O presente trabalho tem como objetivo geral estudar a importância do reconhecimento 
da proteção de grupos hipervulneráveis como um direito social constitucionalmente 
assegurado através da Carta Magna. Para isto, torna-se necessária a correlação em que 
se estabeleça a defesa do consumidor a ser promovida pelo Estado como uma garantia 
fundamental prevista no art. 5º, XXXII da Constituição Federal de 1988 (CF/88), art.170, 
V e art.48 do ADCT. O art. 5º, inciso XXXII, da CF, trata da obrigação do Estado em 
promover a defesa do consumidor e está inserto no título que trata dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, composto como Direitos e Garantias Individuais da Carta 
Magna. No mesmo sentido se afirma que a proteção ao consumidor vem prevista como 
princípio geral da atividade econômica no art.170, V, da CF. O interesse social de 
proteção a ser efetivada perante o consumidor é demonstrado na Constituição Federal 
Brasileira. Diante de condições acentuadas de determinados grupos minoritários surge a 
concepção de Hipervulnerabilidade na sociedade atual. Esta merece proteção e 
reconhecimento diferido eis que diretamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, reconhecido, inclusive nos tribunais pátrios. Grupos hipervulneráveis possuem 
acentuada condição de fragilização perante à sociedade, por exemplo os idosos, as 
crianças, os portadores de necessidades especiais, dentre outros. A assimilação da 
abusividade em grau de desigualdade entre consumidores comuns e hipervulneráveis, 
como nos casos dos exemplos acima é medida que urge diante da interpretação do 
direito social de amparo ao consumidor. As características voláteis e fluidas oriundas 
das relações sociais massificadas no mundo altamente globalizado e informatizado em 
muito contribuem para a exposição demasiada dos consumidores aos riscos das relações 
de consumo, o que demanda a maior proteção jurídica dos sujeitos fragilizados. Os 
direitos sociais vêm em parte expressos no art. 6º, da CF, o que não se configura como 
rol exaustivo. Deve ser observado que em razão da sociedade massificada pela produção 
e pelo consumo não pode ser olvidado o caráter preexistente de uma desigualdade social 
que demanda a atuação positiva do Estado perante grupos hipervulneráveis. A própria 
mudança de um Estado de intervenção mínima para um Estado de bem-estar social 
demonstra, por si só que a proteção ao consumidor, em especial, aos hipervulneráveis, 
caracterizando o Direito do Consumidor como um direito em busca da mais cristalina 
justiça social. Como metodologia para o estudo pretende-se que tais análises e 
comparações sejam efetivadas por meio de pesquisa legal, doutrinária e jurisprudencial. 
 
 
Breve análise da judicialização da saúde no Brasil: como a litigância individual por 
medicamentos pode prejudicar a efetivação do direito social à saúde. 
Juliana Gonçalves de Oliveira 
 
Desde 1988, quando a saúde foi constitucionalizada como um direito social fundamental, 
nossa sociedade convive com o descaso dos poderes políticos da União, que se mostram 
falhos na promoção de políticas públicas capazes de satisfazer uma saúde universal e 
igualitária. Por outro lado, a previsão da jurisdição constitucional legitimou os cidadãos 
a buscarem via judiciário a efetivação das promessas constitucionais não cumpridas, o 
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que gera discussões que precisam ser enfrentadas. Tais fatores ao lado de uma cultura 
pró saúde curativa evidenciam o problema de pesquisa a ser enfrentado, bem como o 
principal objetivo deste trabalho, que é verificar se o crescente número de ações 
individuais de medicamentos pode vir a comprometer a efetivação do direito à saúde. De 
acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), os gastos da União e dos Estados 
cresceram 1.300% devido às ações para fornecimento de medicamentos entre 2008 e 
2015, neste período as despesas do Ministério da Saúde com o cumprimento de decisões 
judiciais de medicamentos saltaram de R$ 70 milhões para R$ 1 bilhão, ao passo que, os 
valores empenhados no orçamento fiscal e da seguridade social na função saúde 
variaram de R$ 72,24 bilhões em 2011, para R$ 102,9 bilhões em 2015, representando 
um crescimento de 41,32%. Os medicamentos mais populares solicitados via judiciário 
não chegam a impactar as contas públicas, bem como, a grande maioria das ações são 
ajuizadas pela Defensoria Pública, o que pode dar a falsa sensação de que a 
judicialização da saúde atende aos mais necessitados. No entanto, atualmente mais da 
metade dos gastos com ordens judiciais de pagamento de medicamentos concentram-se 
em apenas três medicamentos que são utilizados para o tratamento de duas doenças 
consideradas raras, segundo o TCU, no período de 2010 a 2015, mais de 53% dos gastos 
com cumprimento de ordens judiciais de pagamento de medicamentos concentram-se 
em três medicamentos (Elaprase®, Naglazyme® e Soliris®) que não fazem parte da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, tais medicamentos estão entre os onze 
mais caros do mundo segundo a faculdade de medicina da Universidade Harvard e um 
deles sequer possui registro na ANVISA, o que nos faz repensar a questão da 
judicialização de medicamentos de alto custo. Neste cenário de litigância individual 
excessiva e repetitiva, o Conselho Nacional de Justiça editou recomendações 
estabelecendo diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais para que a 
judicialização não se transforme em um problema para as demais políticas de saúde, 
todavia, os magistrados não vêm observado tais diretrizes em suas decisões. Partindo de 
uma abordagem metodológica fenomenológica hermenêutica, constatamos que apesar 
de legítima face a inoperância dos poderes legislativo e executivo, a judicialização da 
saúde quando não obedece certos critérios tende ao ativismo e pode ser mais prejudicial 
do que favorável à efetivação deste direito social. Os gastos com a judicialização curativa, 
principalmente com remédios de alto custo e experimentais comprometem o orçamento 
da saúde pública colocando em cheque a real realização da promessa constitucional de 
um direito á saúde, fundamental, universal e igualitário. 
 
GT 7 – Direitos, Migrações e Fronteiras 
Coordenação: Ana Paula Dittgen da Silva, Letícia Núñez Almeida e José Perez 
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A efetivação dos Direitos Humanos dos imigrantes 

haitianos frente à globalização: uma reflexão 

necessária 

 

Eduarda Aparecida 
Santos Golart 
Jackeline Prestes Maier 
Nathalie Kuczura Nedel 

Cidadãos de lugar nenhum: um olhar global sobre 
a apatridia e os regimes de proteção às pessoas 
apátridas 

Thaís da Costa Abrão 
Pontes 
Daniela Benevides Essy 

Estado de Exceção Permanente e a Exclusão dos 
Imigrantes nas Constituições de 1934 e 1937: uma 
Análise Empírica dos Discurso Proferidos no 
Senado Federal na Construção das Normas 
Migratórias destas Constituições. 

Hermes Corrêa Dode 
Júnior 
 

O imigrante como inimigo: um estudo de caso sobre 
o senegalês Bathie Fall e a Guarda Municipal de 
Pelotas sob o viés da criminologia cultural 

Pedro Henrique Farina 
Soares 

 
 
Desafios na definição do método de pesquisa empírica com imigrantes 
Alessandra Ruiz Trevisol 
 
Desde o final da primeira década deste século XXI, a imigração senegalesa para o Brasil e 
para o Estado do Rio Grande do Sul, tem provocado as ciências sociais à retomada dos 
estudos acerca dos aspectos econômicos, culturais e político-jurídicos deste fenômeno. 
Os desafios para a definição de estratégia metodológica para uma pesquisa empírica 
sobre o tema serão apresentados no presente ensaio, que se propõe a problematizar a 
construção de um itinerário de pesquisa com imigrantes senegaleses em Rio Grande/RS 
ao longo do desenvolvimento de projeto de dissertação. Afim de captar as 
determinações positivas e negativas sobre a vida social imigrante, em especial sua 
manifestação no campo do direito, pretende-se analisar esse fenômeno social para além 
da sua aparência, buscando na essência, possíveis respostas científicas para nosso objeto 
empírico. Portanto, essa pesquisa é dotada do uso do método de análise marxiano, que 
tem como base o materialismo dialético. A partir do problema de pesquisa e da 
disponibilidade de tempo e outros recursos, definiu-se o estudo como de tipo descritivo 
e analítico, buscando-se explicar suas causas e intuir consequências futuras acerca do 
tema em constante movimento. Levando-se em consideração a necessidade de 
levantamento de dados primários, adota-se a pesquisa qualitativa de estudo de caso, 
tendo em vista a quase inexistência de pesquisas com a abordagem proposta, 
principalmente no mundo jurídico. Além disso, o fato da pesquisadora já ter contato com 
o grupo de imigrantes senegaleses que vivem em Rio Grande/RS mostra o problema do 
acesso ao campo, a priori, como não tão dificultoso. Quanto à definição da amostra, 
adotou-se a amostragem teórica, visto que a extensão da população não é conhecida. 
Com esta técnica, a amostragem é concluída quando se dá a saturação teórica. 
Definiram-se, também, as técnicas de coleta. Para todas as três dimensões do ser social 
do imigrante a serem pesquisadas – trabalho, situação político-jurídica e 
cultura/ideologia, faz-se necessária a obtenção de dados quantitativos e qualitativos. Por 
isso a técnica a ser utilizada será a entrevista semi-estruturada, com questões básicas, 
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apoiadas nas teorias e hipóteses da pesquisa, e um breve questionário.  Outra técnica, 
propiciada pela atuação da pesquisadora como advogada de alguns membros do grupo, 
será a observação direta. Atualmente, o processo encontra-se em fase de definição da 
amostra e de elaboração do instrumento para teste e, após avaliação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade para o seguimento do trabalho. 
 
 
O acesso dos imigrantes senegaleses ao SUS e a Nova Lei Migratória 
Eduardo de Oliveira Soares Real 
Anelize Maximila Corrêa 
 
A Constituição Federal de 1988 tratou a a saúde como um direito social e dever do 
Estado, assegurado por meio de políticas sociais que tenham como objetivos a redução 
do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Art.6º combinado com Art.196, 
ambos da CF). O presente trabalho tem como objetivos analisar: o acesso à saúde pública 
pelo migrante no Brasil, o que diz a Nova Lei de Migração e preparação do Sistema Único 
de Saúde para atender migrantes. Foram utilizados os métodos de revisão bibliográfica e 
de pesquisa empírica para que o objetivo do presente trabalho fosse atingido. A Lei 
8080/90 dispõe que o SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos federais, estaduais e municipais, da Administração direta ou 
indireta e das fundações. Apesar do SUS fornecer o serviço de saúde gratuito e universal, 
não existia até a Nova Lei de Migração uma legislação que tratasse do direito à saúde dos 
imigrantes. Em 2016, foi feita uma pesquisa empírica com 6 imigrantes senegaleses que 
viviam no bairro Simões Lopes, localizado na cidade de Pelotas, para saber como o 
sistema de saúde brasileiro está atendendo esta população. No decorrer da entrevista 
notou-se que a grande parte dos entrevistados ficaram felizes com o atendimento que 
tiveram no posto de saúde, mas eles também declararam que sabiam casos de outros 
senegaleses que não haviam sido bem atendidos. Eles narraram que ficaram informados 
do atendimento universal e gratuito à saúde, através da Igreja Católica e da Associação 
dos Senegaleses e que eram vacinados ao chegarem no Brasil. Também, eles falaram que 
não sentiram diferença entre o modo como o médico tratava o paciente no Senegal, e no 
Brasil e que no seu país de origem também havia tratamento gratuito. Em novembro de 
2017 entrou em vigor a Nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017), com 20 vetos, que 
substituiu o Estatuto do Estrangeiro, que era a legislação que tratava da situação dos 
migrantes na época em que foram realizadas as entrevistas. A Lei de Migração refere-se 
a saúde como uma garantia que deve ser assegurada a toda esta população. Ela também 
estabelece que não pode haver distinção entre imigrantes documentados e 
indocumentados, quanto ao direito ao acesso à saúde pública (art.4º, VIII). O trabalho 
apresenta resultados parciais, tendo demonstrado que os senegaleses foram bem 
atendidos em 2016 e que a nova lei migratória deixa claro que os imigrantes têm direito 
à saúde, assim como os nacionais, visto que antes da lei migratória o direito à saúde dos 
migrantes decorria de uma interpretação da Constituição que consistia na combinação 
dos art.5º e art.196 da Constituição. 
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A efetivação dos Direitos Humanos dos imigrantes haitianos frente à globalização: 
uma reflexão necessária 
Eduarda Aparecida Santos Golart 
Jackeline Prestes Maier 
Nathalie Kuczura Nedel 
 
O fenômeno da globalização possibilitou grandes transformações econômicas, políticas, 
culturais e sociais a nível mundial. Sendo assim, facilitou o tráfego de informações, bem 
como de pessoas entre países e continentes. Nesse sentindo, cabe questionar em que 
medida, no mundo globalizado, são aplicados aos imigrantes os direitos humanos a 
partir da perspectiva dos haitianos? Para responder ao problema de pesquisa 
apresentado, foi utilizado como método de abordagem o dedutivo, analisando 
inicialmente a questão dos direitos humanos e posteriormente, de forma mais especifica 
a sua eficácia em relação aos direitos dos imigrantes haitianos. Como método de 
procedimento foi utilizado o estruturalista, uma vez que se parte do fenômeno concreto, 
qual seja, a situação atual dos imigrantes haitianos no mundo globalizado, para se elevar 
a um nível abstrato, a fim de verificar a observância dos direitos humanos em tais 
situações, para, ao final, retornar ao caso concreto, para auferir a viabilidade de 
aplicação do que foi delineado abstratamente. Primeiramente, cumpre analisar os 
direitos humanos, sendo que esses são direitos inerentes a todas as pessoas e estão 
previstos em normais internacionais. Entre as proteções que contemplam os Direitos 
Humanos, estão os direitos dos imigrantes. Isso porque a todos é assegurado o direito de 
migrar, ou seja, de buscar uma vida diferente em outro país, tornando-se aos olhos 
deste, imigrantes. Nesse viés, um fenômeno que atinge a migração é o da globalização. 
Isso porquê, ela fez com que diminuíssem as distancias e conseguiu aproximar países 
através da difusão de informações, conhecimentos e trocas de culturas. Com esse 
fenômeno, a vontade de mudar de vida tomou mais força e impulsionou os fluxos 
migratórios consideravelmente. Sendo assim, emergiram diversas Convenções com o 
intuito de proteger os imigrantes e dar a eles suporte para que conseguissem, 
efetivamente, ter uma vida diferente e de qualidade. No entanto, esse suporte não passa 
de normas descumpridas pelos estados, visto que a realidade é bem diferente dos que as 
normas preveem. Tal situação constasse facilmente pela análise da situação dos 
migrantes haitianos, posto que, grande parte dos mesmos, encontra-se desamparado e 
desprotegido pelos Estados. Tais indivíduos expandiram a suas imigrações com a 
ocorrência do terremoto de 2010. O impacto do terremoto provocou consequências para 
além da Capital e suas fronteiras. Segundo relatório da ONG HumanRightsWatch, 
realizado em 2011, aproximadamente 3 milhões de pessoas foram afetadas pelo referido 
terremoto. Assim, os haitianos saíram do seu país em busca de uma nova vida, que 
atenta-se à dignidade, em outros lugares do mundo, porém não foi o que encontraram, 
posto que as dificuldades e a ausência de amparo por parte dos Estados é latentes. 
Sendo assim, é necessário repensar esses direitos frente aos indivíduos imigrantes. Isso 
em razão de que, não basta apenas que os imigrantes sejam registrados, é necessário 
que estes não fiquem à mercê do Estado, e tenham seus direitos básicos devidamente 
efetivados, para que possam desfrutar de uma vida digna.  
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Cidadãos de lugar nenhum: um olhar global sobre a apatridia e os regimes de 
proteção às pessoas apátridas 
Thaís da Costa Abrão Pontes 
Daniela Benevides Essy 
 
A pesquisa aborda o tema da apatridia no mundo e o regime de proteção às pessoas 
apátridas, resultado de Convenções da ONU. Segundo relatório da ACNUR, de 2009, 
estima-se que existam em média 12 milhões de pessoas apátridas em todo o mundo. A 
nacionalidade deveria ser um mecanismo de proteção ao indivíduo, visto que garantiria 
a ele, a partir da perspectiva constitucional brasileira, sua vida, liberdade, igualdade, 
segurança e propriedade. Porém, em alguns casos, uma lacuna no ordenamento jurídico 
dos Estados acaba por retirar esse direito do indivíduo, inserindo-o em um limbo, 
tornando-o cidadão de lugar nenhum. Apesar da pretensão do direito internacional dos 
direitos humanos de garantir os direitos fundamentais a todo e qualquer indivíduo pelo 
simples fato de ser humano, a realidade é que o fator nacionalidade é crucial para a 
efetivação destes direitos. A apatridia é um dos resultados quando estes não são 
concretizados. Este trabalho teve como objetivo apresentar o conceito de apatridia, 
localizar os momentos históricos importantes para a proteção das pessoas apátridas, 
apresentar o Regime de Proteção aos Apátridas criado a partir destes períodos e avaliar 
a situação e a proteção destes indivíduos no Brasil. Para isto, foram utilizados o método 
dialético e o procedimento comparativo. O tipo de pesquisa realizado foi a pesquisa 
bibliográfica e documental, bem como a pesquisa jurisprudencial e doutrinária. Como 
referências, abordou-se as obras de Hanna Arendt, Valério Mazzuoli, Flavia Piovesan, 
Francisco Rezek, Jacob Dolinger, Florisbal Del’omo, Convenções da ONU, além das 
dissertações de mestrado de Nathalia Justo e Raquel Franco. Como resultados da 
pesquisa acerca da proteção dos apátridas no Brasil, conclui-se que o país deu início à 
sua política de proteção aos apátridas a partir da Constituição de 1988 posto que 
reconheceu um amplo rol de direitos fundamentais à pessoa humana, além de aderir às 
Convenções da ONU de 1954 e 1961, que ocupam-se do tema. Como forma de 
aperfeiçoar a disciplina e eliminar casos de apatridia que nasceram a partir de um novo 
contexto migratório, a Carta Magna sofreu, ainda, a Emenda Constitucional nº 54/2007, 
que deu nova redação à alínea c do inciso I do artigo 12 da Constituição, estabelecendo 
que são brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, 
desde que registrados em repartição brasileira ou, vindo a residir no Brasil, optem pela 
nacionalidade brasileira. Outrossim, em 2014 o Ministério da Justiça apresentou o 
projeto de lei que cria o processo de determinação da condição de apátrida no Brasil. O 
projeto foi apresentado ao Congresso no ano de 2016 e aprovado pelo Senado em maio 
de 2017, passando à sanção presidencial e instituindo uma nova Lei de Migração no 
Brasil (Lei 13.445/2017).  A nova legislação é um avanço e encerra com o conceito de 
que estrangeiro deve ser visto como ameaça à soberania nacional, substituindo o então 
em vigor Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. 
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Estado de Exceção Permanente e a Exclusão dos Imigrantes nas Constituições de 
1934 e 1937: uma Análise Empírica dos Discurso Proferidos no Senado Federal na 
Construção das Normas Migratórias destas Constituições. 
Hermes Corrêa Dode Júnior 
 
A Pesquisa tem como metodologia a pesquisa empírica e materialista histórica. Empírica 
uma vês que serão analisados documentos históricos referentes aos debates que 
formularam a legislação migratória nas constituições de 1934 e 1937 e posteriormente 
na legislação de 1938 (Decreto-lei n° 406 de 04 de maio de 1938, a chamada lei de 
cotas), é importante destacar que as análises descritivas, qualitativas, quantitativas e 
bibliográficas, terão um viés materialista histórico, uma vez que os autores utilizados se 
filiam a essa corrente. Neste sentido, em primeiro lugar, traçaremos o conceito de 
Estado de Exceção segundo a lógica de Agamben. Seguindo por estes aportes teóricos, 
tentaremos explicar o porquê de a lógica de Exceção estar intimamente ligada ao Estado 
Democrático de Direito, tornando, assim, o Estado de Exceção não mais uma exceção e, 
sim, uma regra, termo que trataremos como Estado de Exceção Permanente, sentido que 
buscamos desocultar as verdadeiras intenções do Estado-nação. Logo, trazemos ao 
centro do debate aqui proposto o imigrante, e as construções teóricas que levaram a 
formulação das normas de exceção no tocante a matéria migratória nas constituições de 
1934 e 1937, e consequentemente a análise documental dos discursos proferidos no 
Senado Federal nesse período, que colaboram para formaçãode uma legislação 
migratória de caráter fascista em 1938, a chamada lei de cotas, a qual enquadra a 
imigração brasileira dentro de um conjectura securitária, eugênica e étnica-racial e 
consequentemente de  exclusão destes sujeitos.  Neste sentido os imigrantes serão 
denominados de não sujeitos, pois as estruturas de poder são moldadas para sua 
exclusão. Em um segundo momento faremos a crítica sobre as teorias de soberania, as 
quais legitimam o Estado de Exceção Permanente, com a intenção de engessar a 
mobilidade humana, segregando o imigrante por meio de políticas de manutenção do 
estado neoliberal, e como a universalização oculta e as grandes problemáticas existentes 
no mundo, bem como a conjectura mundial existente naquele período. Podemos 
destacar que somos sujeitos distintos, e que o conceito de universalização carrega – 
reproduz uma violência silenciosa no outro, estigmatizando o imigrante como inimigo 
do Estado, utilizando o discurso de securitização, étnico-racial e eugênico, como um dos 
motivos para exclusão. No ponto que encerra a pesquisa, faremos um levantamento nos 
discursos eugênicos e étnicos-raciais proferidos nos debates que culminaram na 
elaboração das normas tocantes a matéria migratória nas constituições brasileiras de 
1934 e 1937, e consequentemente na legislação migratória de 1938, visto que tais 
normas possuem ethosde exceção. Ao fim, trataremos da constituição de 1988 e como 
essas teorias perduram na atualidade, teceremos breves comentários ao caráter 
excludente no que diz respeito à cidadania e nacionalidade existentes na Magna Carta 
atual. Portanto, chegamos ao pressuposto que oa imigração no Brasil foi tratada, 
continua sendo tratada,  com um caráter exclusivamente securitário, recebendo 
profundas “heranças” eugênicas e étnicas-raciais existentes nos anos de 1920 e 1930, 
período em que se teve uma grande onda totalitária fascista e nacionalista no mundo e 
consequentemente no Brasil, tais conceitos ainda estão presentes em nossas legislações 
e teorias jurídicas provenientes daquele período, tratando a imigração como um caráter 
econômica e segurança de estado, e não como um direito humano de migração. 
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O imigrante como inimigo: um estudo de caso sobre o senegalês BathieFall e a 
Guarda Municipal de Pelotas sob o viés da criminologia cultural 
Pedro Henrique Farina Soares 
 
Em 20 de outubro de 2017, BathieFall, imigrante senegalês, sofreu uma ação de 
fiscalização desproporcional de 5 membros da Guarda Municipal de Pelotas por 
supostamente estar vendendo produtos de maneira irregular no centro da cidade. Na 
ocasião, mesmo sem manifestar resistência, Bathie sofreu uma série de ataques com 
arma de choque e uso de força desnecessária. O fato ganhou repercussão nacional após 
pessoas que presenciaram a ação terem feito vídeos por meio de aparelhos celulares e 
compartilhado nas redes sociais. A questão, afora a violência da intervenção, diz respeito 
à forma com que os imigrantes, não só na cidade de Pelotas, mas, inclusive, em seus 
países de origem, percebem sustento econômico, vendendo produtos nos centros da 
cidade, fato que possibilita que sejam tratados como “clandestinos” pelos comerciantes 
locais. Nesse sentido, a Lei nº 5.832/2011, que instituiu o Código de Posturas do 
Município de Pelotas, prevê em seus artigos 62 e 63 que é necessária prévia autorização 
para ambulantes comercializarem seus produtos. No caso de inexistir essa autorização, 
as mercadorias podem ser apreendidas. Ante a dificuldade de inserção no mercado de 
trabalho formal, em virtude dos baixos salários e preconceitos sofridos, os imigrantes 
frequentemente recorrem à ambulância informal como forma de subsistência.  
Um mês após a ação da Guarda Municipal de Pelotas, entrou em vigor a Lei de Migração 
que melhor protege os direitos e garantias dos migrantes no Brasil, tendo como 
princípios, dentre tantos, a não criminalização da migração, o repúdio e prevenção à 
xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação e igualdade de tratamento e 
oportunidades.  
Partindo dessas premissas, a presente pesquisa, que está em sua fase inicial, tem por 
escopo fazer um estudo de caso sobre a situação envolvendo o senegalês BathieFall e a 
Guarda Municipal pelotense, visando discutir a maneira como os imigrantes são vistos, 
conforme Eugênio Zaffaroni, enquanto inimigos e como é feita essa gestão dos 
indesejáveis, expressão de Rubens Casara, desde a feitura da legislação até a atuação dos 
órgãos repressivos. Para tanto, se utilizará de concepções de criminologia cultural de 
SalahKhaled Jr., Salo de Carvalho e Jock Young e da subcultura de Albert Cohen no 
intuito de compreender a criminalização do outro como um processo complexo de 
interação. Além de possibilitar a análise do fenômeno do desvio e/ou da criminalidade a 
partir de uma perspectiva mais ampla da realidade, a criminologia cultural é uma 
alternativa ontológica à criminologia convencional, uma vez que sua análise parte das 
interações culturais e de seus simbolismos para a prática do controle social. A 
criminalização da migração dentro do território nacional, mesmo que de forma 
simbólica, favorece o estudo da implementação de políticas de exclusão de cunho 
moralistas e de neutralização do inimigo.  
O trabalho se desenvolve com a adoção de procedimento de pesquisa bibliográfica, 
através do método dedutivo, de abordagem qualitativa e interdisciplinar.  
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