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APRESENTAÇÃO 
 

É com muita honra e alegria que apresento a 16ª edição da Revista Eletrônica 

da Faculdade de Ibaiti pertencente ao Grupo Universidade Brasil mantida pela 

UNIESP S.A., que tem a missão de difundir pesquisas jurídicas e interdisciplinares, 

colaborando com estudos científicos no país. 

 Idealizada sob uma ótica jurídica que envolve temas de diversas áreas, 

notadamente a do direito, a partir de um ideal constitucional do Estado Democrático, 

a Revista aspira alicerçar um canal de informação e anunciação da pesquisa 

científica, viabilizando à comunidade acadêmica mais um meio de proximidade com 

os trabalhos científicos proeminentes e de qualidades excepcionais. 

 Os temas tratados nesta edição versam sobre assuntos pertinentes e de alta 

relevância no contexto jurídico-social, que além de instigar e informar, irão fomentar 

elucubrações em seus leitores, pois, por meio de um olhar crítico na qual os autores 

expressam suas considerações, mister repensarmos nosso papel na sociedade na 

pretensão de se alicerçar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais 

estampados na Carta Magna de 1988 intitulada como Constituição Cidadã. 

 Nesse viés, José Afonso da Silva (1988, p. 21)1 disserta que “Estado 

democrático de Direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de 

Estado democrático e Estado de Direito”. Consiste, entretanto, na formação de um 

novo conceito, que “os supere na medida em que se incorpora um componente 

revolucionário de transformação do status quo”.  

 Desta maneira, destaco o Curso de Direito da Faculdade de Ibaiti que vem 

cooperando com com sociedade contemporânea, formando profissionais críticos 

pautados na Ética, respeito, solidariedade e justiça, conforme preceitos 

constitucionais. 

 Ademais, agradeço a todos os autores pela escolha dos assuntos debatidos 

em suas pesquisas, afinal além de contribuir para esta edição da revista, subsidia 

toda a comunidade científica. 

 Por fim, cumprimento todos os professores da Faculdade de Ibaiti que, 

juntamente comigo, não medem esforços para que a pesquisa científica seja 

difundida na busca de uma sociedade mais igualitária e justa. 

                                                 
1
 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito. FGV. 1988. Disponível 

em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. Acesso em: 
13 jul. 2018. p. 15-34. 



 Que todos tenham uma agradável e envolvente leitura! 

 De Ourinhos para Ibaiti, julho de 2018. 

 

 

Prof. Me. JOSÉ RICARDO SUTER 
Coordenador do Curso de Direito da Faculdade de Ibaiti 

Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina 

 



PREFÁCIO 
 

É sempre motivo de muita honra ser convidada para prefaciar trabalho 

coordenado pelo dileto amigo, o Professor Mestre José Ricardo Suter.  

A Revista Eletrônica Faculdade de Ibaiti, traz grande contribuição de uma 

forma abrangente e multidisciplinar que vem de encontro com os atuais anseios 

acadêmicos. 

É fácil de observar que o objetivo da Revista é levar a reflexão de assuntos 

atuais como jurídicos, políticos, sociais e culturais que tem mostrado bastantes 

mudanças e ideais de pesquisas mais profundas.  

Ao esquadrinhar os artigos propostos identifica-se a qualidade de alto nível de 

assuntos que manifestam a quebra de paradigmas epistemológicos, marcados por 

mudanças expressivas, levando os leitores a novos entendimentos 

A multiplicidade de conteúdo só vem demonstrar o alcance das ideias, no que 

tange aos fenômenos sociais e humanos. 

O desenvolvimento da ciência e da evolução do saber, faz com que haja 

necessidade de uma multivisão, que indica para o caminho da multidisciplinaridade 

na abordagem de seus fenômenos. 

É nesse cenário que se descortinou a integração contínua e ininterrupta dos 

conhecimentos. Não há como negar que se vive em um momento tempo em que 

não mais se concebe disciplinas segmentadas, pois a complexidade social está na 

inter-relação dos diversos saberes. 

Na realidade, pode-se identificar que se vivencia um processo dialógico entre 

as várias ciências, onde a contemporaneidade, não se pode considerar somente sob 

um nível de realidade.   

A fusão do conhecimento das diversas áreas que a compõe se faz cada vez 

mais necessária como forma de se lidar com a complexidade.  

Os temas são bastante significativos para o estudo e conhecimento, 

despertando a atenção de pesquisadores de diversos campos, tornando cada vez 

mais a integração entre as ciências, uma realidade social e acadêmica. 

É bem verdade que não mais se concebe reduzir essa enorme complexidade 

a um paradigma único, seja em termos de modelos disciplinares, seja em termos de 

formas de expressão de sua produção. 



Acrescenta-se a tudo isso que trabalhar com o pensamento complexo implica 

desafios significativos para os pesquisadores e também para os responsáveis pela 

construção da Revista. 

Acredito que essa Revista será de inegável contribuição aos estudiosos que 

buscam o aperfeiçoamento, pautado no descortinamento de novas ideias, com 

vistas a estimular a reflexão e a aplicabilidade adequada da temática. 

Mais uma vez agradeço o convite, que só me incentivou a leitura de tão 

excelentes artigos. Parabéns ao amigo, Professor Mestre José Ricardo Suter pelo 

brilhante trabalho que vem desenvolvendo junto esta Revista Científica, bem como 

junto à Coordenação do Curso de Direito desta Instituição de Ensino Superior. 

 

Londrina/PR, julho de 2018. 

 

 

 

Dra. Rozane da Rosa Cachapuz 
Professora da Universidade Estadual de Londrina 

Graduação, Especialização e Mestrado em Direito Negocial 
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MECANISMOS SOCIAIS DA EXCLUSÃO NEGRA E INDÍGENA: 
DEBATES INTERDISCIPLINARES ENTRE ANTROPOLOGIA E PSICOLOGIA SOCIAL 

COMUNITÁRIA 
 
 

Jefferson Olivatto da Silva1 
 
 

Nesse trabalho queremos apontar que mecanismos sociais decorrem do 

período colonial brasileiro, geradores de processos identitários e territoriais contra a 

emancipação da população negra. Ilustraremos algumas situações do processo 

colonial da África Central para analisar a condição brasileira, que pelo efeito de 

distanciamento, media a compreensão da condição nacional de mantenedora da 

força educativa e disciplinadora do período colonial. Esses poderes foram expressos 

por meio de interesses dos impérios europeus sobre os tipos de riquezas que 

poderiam ser extraídas das Áfricas e das Américas: a flora, a fauna, minérios e mão 

de obra escrava ou trabalho forçado. As estratégias de domínio europeu articularam 

o ocultamento da condição de explorados e ex-colonizados fomentando uma 

identidade distante e inócua para sua emancipação. Para tanto, utilizaremos uma 

perspectiva interdisciplinar entre Antropologia e Psicologia Social, tendo em vista o 

processo colonizador: apagamento cultural, exploração e apropriação. 

Demonstraremos como esse processo foi mantido até a atualidade e de que maneira 

podemos vislumbrar práticas emancipatórias rompendo com esses mecanismos 

sociais.  

 Por volta do final do século XV os impérios europeus tinham exauridos suas 

riquezas de minérios e começavam a degringolar seus poderes fronteiriços. O 

interesse além-mar correspondia mais do que a simples curiosidade exploratória, 

mas a tentativa de remanejar os domínios de exploração pela nobreza. O 

financiamento de viagens exploratórias era incentivado por notícias de riquezas no 

interior do continente africano e americano. Esses contatos exploratórios da costa 

para o interior desses continentes que remodelaram a cartografia do hemisfério sul 

no século XV com novos saberes sobre territórios e populações. A expansão dos 

impérios europeus foi solidificada pela do cristianismo, gerando disputas simbólicas 

                                                           
1
 Graduado em  Filosofia e Psicologia. Mestrado em Educação. Doutorado em Ciências Sociais. Pós-

doutorado em História (UFPR-CAPES-Araucária), Educação (UFPR/MEC-SECADI) e Pós-doutorando 
em Serviço Social e Política Social (UEL). Docente da graduação e PPGE na UNICENTRO-PR. 
Email: jeffolivattosilva@gmail.com. 
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em territórios não cristãos. Porém, da mesma forma que tal embate ocorria entre 

cristãos, judeus e muçulmanos no Velho Mundo, nas novas colônias, as batalhas 

seriam em decorrência de práticas simbólicas que precisavam ser conceituadas, 

primeiramente, como pagãs, religiosas e/ou políticas para depois serem justificadas 

as ações de combate e exploração. Além disso, na costa índica e mediterrânea, a 

negociação com os muçulmanos ocorria de forma inversa; em muitos postos, eram 

eles os responsáveis pela manutenção simbólica e econômica local, mantendo 

contatos extensos com as populações do interior do continente africano e mediando 

os produtos para os comerciantes europeus2. 

 Mesmo tidos como mantenedores do comércio escravagista, os árabes 

proporcionaram a mão de obra desejada pela Europa. A expansão árabe na costa 

índica teve seu início no século IX, influenciando, definitivamente, novas formas de 

comércio e de relações simbólicas (língua, religião, etc.) com as populações locais 

(cf. M‟BOKOLO, 2009). Pensando sobre o efeito dessas relações no século XV em 

diante, os missionários cristãos puderam mediar a enunciação cristã com as 

populações acostumadas à enunciação monoteísta islâmica (POMPA, 2003; 

AGNOLIN, 2006). 

 Podemos perceber que a ação religiosa estava vinculada à expansão 

simbólica cristã, e que em certos momentos surgiam percalços com os impérios 

colonizadores.  A adesão a um grupo religioso se tornou uma tática de sobrevivência 

frente às intempéries naturais (fome, seca, doenças, feras.), aos ataques dos 

inimigos vizinhos, a conquista de status quo diferente das tradições locais 

(catequista, intérprete, soldado colonial, etc.) e, raras vezes, a legitimidade de 

defesa “branca” diante de outro “branco”. 

 Em solo africano, a partir do século XV, os europeus começaram a intensificar 

a busca por produtos desejados e estabelecer postos comerciais com as populações 

costeiras. Os que agiram com maior agressividade nesse comércio foram os 

portugueses, chegando a dominar o comércio de escravos entre Europa, África e 

América, principalmente para abastecer a lavoura e a mineração no Novo Mundo.

 Desde os primeiros contatos europeus com as populações locais estavam os 

missionários e os exploradores. Em relação ao continente africano, os missionários 

                                                           
2
 O comerciante árabe mais conhecido nesse período era Tippo Tip, que, auxiliando Leopoldo II na 

conquista do território congolense, fora nomeado governador da região sul, próxima ao Lago 
Tanganyika (RENAULT, 1971). 
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fixavam-se até o século XIX próximos às regiões mais costeiras, e durante as 

expedições pelo interior serviam como mantenedores simbólicos, com rituais e 

escrevendo diários sobre o ocorrido. Quando montavam postos missionários, 

estabeleciam novas práticas culturais no cotidiano africano, conhecendo suas 

línguas, costumes e estruturas relacionais, produzindo uma vinculação de interesses 

locais com o imaginário sobre a Europa. Os exploradores tinham como meta 

adentrar o continente em busca de riquezas e construir novos territórios comerciais. 

(Devemos frisar que a disputa entre os agentes em prol das populações indígenas, 

como maus tratos, dependia dos interesses de domínio em conflito). Aliados aos 

missionários e exploradores os militares e funcionários coloniais foram responsáveis 

por mapear os territórios e descrever o cotidiano das populações e suas riquezas 

(ROBERTS, 1973).  

 A inserção europeia provocou novas migrações africanas, remodelando 

fronteiras político-culturais. Com efeito, na África do Sul pela ocupação holandesa, 

os Angoni foram empurrados em suas batalhas até a fronteira leste da atual Zâmbia 

com o Malaui Também, espaços tradicionais foram renomeados, como diversos 

aquíferos (Cataratas de Vitória, Cataratas de Stanley, Lago Vitória) ou passagens 

tradicionais (Estrada de Stevenson entre o sul do Lago Tanganica e norte do Lago 

Malawi); da adesão de termos europeus nas línguas locais e da reestruturação 

simbólico-religiosa. 

 Conflitos socioculturais reestruturavam as colônias. Assim, a fragmentação do 

cotidiano africano (e da do europeu em solo africano) era produzida por diferentes 

agentes coloniais. O discurso local era tido como alheio e seu saber continuamente 

desprezado por não haver correspondência enunciativa em sua estruturação 

espaço-temporal (BHABHA, 2007).  

 Por esse fenômeno de criação de novas fronteiras culturais, os processos 

identitários, - de pertencimento e de reconhecimento -, chocavam-se entre novas 

temporalidades e espacialidades. Este efeito pode ser entendido como estratégia de 

manutenção social: submeter-se a outra autoridade religiosa, a um branco (militar, 

funcionário colonial, missionário, etc.), a um tipo de exploração. O efeito dessas 

associações, não restritivas, por parte dos colonizados, mantinha o poder de famílias 

nobres ou ascendia outras entre os colonizadores europeus, conforme a eficácia das 

mediações ocorridas. Assim, corte ameríndias e africanas se convertiam ao 
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cristianismo, até mandavam seus rebentos à Europa para serem transformados no 

dominador ideal – europeu (BOAHEN, 1990). Em outras situações, como é descrito 

por Kok (2001), quando as mediações não ocorriam e as populações locais resistiam 

à autoridade colonizadora, mesmo após assassinatos e mutilações, a forma mais 

usual era o extermínio da população em questão, absoluta ou gradual, em sua 

maioria, sem deixar vestígios. O território conquistado revestia-se de justificativas 

civilizatórias, trabalho árduo dos imigrantes europeus e sacrifício dos religiosos. 

 

A ATUALIZAÇÃO DO PODER COLONIAL 

 Com o processo colonizador as formas de ocultamento cultural podem ser 

observadas contra as populações das colônias. Procuramos apontar que esse 

processo tem em sua permanência nas ações sociais cotidianas por meio de ações 

interdependentes: o apagamento cultural, a exploração e o extermínio, que 

demonstram a contradição de ações individuais e/ou organizacionais a favor de uma 

homogeneidade estruturante. À medida que são mantidas suas condições 

socioeconômicas e históricas, qualquer ação contrária, como reivindicação ou 

protesto ou campanha, será inofensiva e inócua.   

 

APAGAMENTO CULTURAL 

 Em 1800, são realizadas diferentes campanhas pela Europa para amenizar o 

sofrimento das populações locais colonizadas, como o surgimento de várias 

associações religiosas missionárias e o ativismo contra a escravidão africana. A 

Associação Africana Internacional (AIA), liderada pelo rei belga, Leopoldo II, agregou 

impérios divergentes e decadentes, católicos e outros cristãos. Havia outras 

associações europeias para este fim (inglesa, francesa, estadunidense, entre 

outras), mas a AIA foi a que coordenou amplamente as ações na Europa em favor 

dos africanos, por meio das campanhas: anglicanas, luteranas, calvinistas, batistas e 

católicas (RENAULT, 1971). 

 Paradoxalmente, no século XV a expansão europeia com o discurso de 

conversão ao cristianismo explorou, ocupou territórios e foi responsável pelo 

comércio escravagista em larga escala, e, no século XIX, esse novo expansionismo 

infundia um “novo” humanismo, ao mesmo tempo em que negociava os territórios 

africanos em suas convenções geográficas. A estratégia era intensificar a ocupação 
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da América, África e Oceania com o reconhecimento internacional, europeu, pela 

justificativa da solidariedade humanitária sem produzir a emancipação da população 

local. A bondade como artifício de apagamento histórico aprimorou o poder colonial. 

 A escravidão, a imigração, a disputa por terras, os cultos africanos e 

indígenas tornavam-se questões problemáticas à medida que não são de interesse 

por grupos que dominam o cenário econômico dos séculos XX e XXI das antigas 

colônias. O lucro que, durante a colonização, justificava a demanda de escravos nas 

roças e no comércio internacional, agora era usado pelos novos aristocratas para 

explicar o atraso social e industrial, pois assim impedia a continuidade do ganho por 

novas formas de exploração do trabalho, como ocorreu com a imigração. 

 Para esse novo momento as terras continuavam a ser ocupadas e serem 

exterminados ou aprisionados seus antigos ocupantes. O discurso da terra como 

bem natural, enquanto propriedade privada, só foi possível como artifício dos 

ocupantes colonizadores para tirarem dos ocupantes locais (independentemente de 

serem nômades ou não) com o auxílio de poderes locais ou externos (ação dos 

paulistas tornara-se um ícone de estratégia de ocupação subjulgando e 

exterminando populações indígenas e ascendidos socialmente). 

  

EXPLORAÇÃO 

O interesse por encontrar ouro e diamantes, marfim e mão de obra escrava 

modificou as relações de poder local e do direcionamento da vida socioeconômica e 

cultural características das colônias da África Central e brasileira. Para saciar o 

comércio exploratório milhares de vidas foram exauridas, tanto de pessoas, como 

animais e plantas. Pela instauração do Estado Livre do Congo, Leopoldo II 

massivamente extraiu o látex, entre 1850 a 1880, a custo de 30 milhões de 

congoleses mortos por exaustão, mutilação, fome e sede, e que não eram mais 

escravizados mas forçados a trabalhar. A Namíbia quase que exterminou a maior 

população que resistia ao domínio alemão, em três anos foram impedidos de se 

alimentarem ou beberem água ceifando 80.000 da etnia Herero e 20.000 da Nama 

(cf. HOCHSCHILD, 1999).  

 Na Estrada Stevenson, que ligava o sul do Lago Tanganica e o norte do Lago 

Malawi, semanalmente passava-se centenas de carregamentos de marfins de 

elefante para os portos no Oceano Índico (ROBERTS, 1973). 
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 O escravo era mantido em condição subumana como instrumento do senhor 

quer para trabalho no campo, em casa ou tenda ou para uso sexual. Esses usos e 

abusos arbitrários, em muitos casos, transformavam nobres africanos em servos. 

Toda a produção de riqueza era para fortalecer comerciantes e impérios, 

desenvolvendo a indústria, a tecnologia e a ciência europeia. Mas não podemos 

achar que a exploração das populações coloniais e ex-coloniais tenha acabado; 

primeiro, por termos a presença do trabalho escravo ainda ativo em diferentes partes 

do mundo; segundo, que a ocupação territorial por empresas e industrias nem 

sempre proporcionam a ascensão social, ou os benefícios pressupostos de 

antemão.  

 

EXTERMÍNIO 

 Negando-se as condições básicas de sobrevivência (abrigo, água e alimento), 

as condições atualizadas de violência nega o direito da existência eliminando-se as 

alternativas de sobrevivência.  

 Como afirmamos acima, as condições de reconhecimento social das 

diferenças ainda não são possíveis, pois os mecanismos de colonização 

permanecem atuantes nas relações socioeconômicas e sociais. Assim é que o foco 

de políticas públicas procura minimizarem esses efeitos contra descendentes 

indígenas e africanos, porém há um longo caminho para desconstruir meio século de 

invisibilidade social (frequentar e ocupar posições de destaque em clubes, igrejas, 

partidos políticos, escolas, universidades, profissões de destaque socioeconômico, 

etc.).  

 O efeito da invisibilidade ocorre pela territorialidade permitida a esses grupos. 

Instalação em periferias e com trabalhos, quando possível, nos centros. Também o 

acesso a segurança pública, isto é, contra o extermínio é posta na continuidade 

deste a partir da proteção única das populações legitimadas. Além disso, o acesso a 

escolaridade e saúde restringiam-se ao descaso dos atendimentos públicos, e, 

dessa forma, como se todos os grupos, populações ou indivíduos estivessem no 

mesmo patamar de cidadania. 

 Outra forma de manter, ou melhor, tornar a condição subumana de certas 

populações é restringir o acesso água potável e assim facilitar a proliferação de 

doenças como cólera, malária e dengue que, em sua maioria, não atinge 
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massivamente outras populações. A enunciação homogênea de fortalece-se sobre a 

égide do sofrimento alheio e justificando campanhas de solidariedade, como as 

iniciadas por Leopoldo II no Congo, testando-se vacinas paliativas a troco de 

alimento ou simples promessas (HOCHSCHILD, 1999; RENAULT, 1971). 

 Degradados na manutenção histórica de domínio colonial, indivíduos e grupos 

indígenas e afro-descendentes tornam-se alvos de misericórdia, vistos com atributos 

relacionados a problemas sociais e econômicos que são remodelados pela narrativa 

da pobreza.    

  

NOVAS METÁFORAS SOCIAIS 

Situações sociais específicas, como guerras, exclusão socioeconômica, luta 

por independência, durante o século XX, proporcionaram a criação de novas formas 

de entendimento científico. Assim, pela reivindicação de espaço social, a luta por 

direitos civis na Europa disseminou reflexões entre os jovens estudantes, na Europa 

e nos EUA, oriundos da África e da América Latina, a respeito do tratamento dado a 

seus grupos de origens. O movimento négritude na França e o Pan-Africanismo nos 

EUA, Caribe e Inglaterra fomentaram atitudes de libertação contra a perpetuação de 

poderes coloniais. Da mesma forma, que situações europeias, como a II Guerra 

Mundial, geraram a demanda por reflexões contra o totalitarismo e o massacre de 

grupos identitários específicos.  

Nesse panorama, mediante a estratégia de se negar a identidade social para 

determinados grupos e assim justificar o uso de violência física e simbólica contra os 

direitos naturais, surge a necessidade de recriar metáforas simbólicas e 

interpretativas da condição ex-colonial.  

Esse raciocínio decorre da busca de reconhecimento social e jurídico das 

minorias na Europa e nos EUA. Embora sofrendo retaliações, esses atos políticos 

tiveram muito mais êxito do que na totalidade das ex-colônias, como no Brasil. Assim 

é que surge a condição socioeconômica para o discurso das pluralidades e 

diferenças culturais. Por conta desse fator surge no discurso pós-moderno o 

conceito de multiterritorialidade, pressupondo que o indivíduo se reconheça pelos 

diferentes grupos por signos identitários de pertencimento. Todavia isso pressupõe o 

fator também de reconhecimento do grupo social amplo para o indivíduo que, 

segundo a gramática normativa de Honeth (2003), deriva da condição de amor, 
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direito e solidariedade. Honeth (2003) tem como pano de fundo o discurso do jovem 

Hegel e do psicanlista Winnicott (1987). Ambos os autores se posicionam em um 

mundo ocidental, não tendo a condição de grupo minoritário nem colonizado, 

embora Winnicott (1987) se dirija a crianças em situações de abandono, mas com o 

olhar extemporâneo. Outrossim, pela caracterização da constituição psicossocial do 

indivíduo, o discurso de Honeth (2003) descreve o reconhecimento interdependente 

e constitutivo do grupo a que o indivíduo faz parte, de seu reconhecimento jurídico e 

do querer social em aceitar e auxiliar a emancipação dos indivíduos em questão. Em 

termos amplos, essa é uma luta política que não foi alicerçada nos países africanos 

e no Brasil. Falar então de multiterritorialidade é pressupor reconhecimento amplo e 

não parcial; pois acreditar que o indivíduo por acreditar que sua família tem 

características X, que no emprego as relações são Y e nas festas os signos 

identitários se estabelece da forma W reduz-se o pressuposto político sério da luta 

por reconhecimento. Esse discurso pós-moderno, que fragmenta reconhecimento 

cultural e ação política, banaliza-se em um individualismo generalizante e inócuo, 

como ocorre no que aqui consideramos os mecanismos sociais colonizadores 

atualizados (HONNETH, 2003). 

Destarte, a crítica corrobora que as diferenças sócio-históricas e econômicas 

engendram anseios, pretensões e agenciamentos não universais. Mais do que um 

efeito da tradução, a questão aponta para os aconteceres próprios e distintos. Uma 

matriz simbólica cuja referência legitimadora fosse explicada pela condição da 

colonização européia, e no qual a população local, não tinha quaisquer direitos 

representativos ou legais diante de sua exploração (BHABHA, 2007).  

A originalidade do contexto colonial era que a subestrutura econômica é 

também uma superestrutura: “você é rico porque é branco, você é branco porque é 

rico”. É por isso que a análise marxista deveria sempre ser um pouco mais ampliada 

cada vez que se trata do problema colonial (FANON, 1991). 

Pela circunstância da colonização, a luta por direitos civis feita pelos 

colonizados era diversa por questões primárias de sobrevivência e o 

reconhecimento do status de humano. Mesmo o status de colono não era 

reconhecido ou atribuído a qualquer um nas colônias, mas quase exclusivamente, 

aos imigrantes que eram investidos pela representação da ocupação; não 

abrangendo as populações locais. Repetia-se o que Mill afirmava, 
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A única escolha que o caso permite é uma escolha de despotismos... Há, 
como já vimos, condições de sociedade nas quais um despotismo vigoroso 
é em si o melhor modo de governo para adestrar o povo naquilo que 
especificamente lhes falta a fim de torná-los capazes de uma civilização 
superior. (1972, p. 382s). 

 

A diferença cultural nos aproxima da fragmentação de recursividades no 

estudo de situações coloniais. Mediante a tensão provocada pela manutenção 

arbitrária dos processos identitários da dominação colonial atualizada, analisamos a 

seguir a illusio da não fragmentação espaço-temporal.  

 

A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a 
pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar [...] 
Illusio [...] é dar importância a um jogo social, perceber que o que se passa 
aí é importante para os envolvidos, para os que estão nele [...] É 'estar em', 
participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e que os alvos 
engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser perseguidos; é 
reconhecer o jogo e reconhecer os alvos. [...] Os jogos sociais são jogos 
que se fazem esquecer como jogos e a illusio é essa relação encantada 
com um jogo que é o produto de uma relação de cumplicidade ontológica 
entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas do espaço social 
(BOURDIEU, 1996, p. 139s – grifo do autor). 

 

 O que parece ser coerente no discurso cotidiano e nas práticas políticas, 

sociais, religiosas e acadêmicas é a naturalidade como são tratados os discursos 

que legitimam a exclusão de grupos específicos como se fosse um todo coeso e de 

fácil compreensão. Fazendo parte do outro lado, de fora, quem está excluído torna-

se o responsável social pela própria inaptidão para se integrar. 

 

A CONTINUIDADE DO APAGAMENTO CULTURAL 

 Os programas assistencialistas, sem a compreensão e continuidade de uma 

política pública real, revestem-se de uma dependência da bondade de igrejas, ONGs 

e OSCIPs. Diversas campanhas são realizadas, porém tendo como principal motto a 

enunciação instaurada durante a colonização. O discurso contínuo de proporcionar 

melhor condição de vida, de religiosidade, de civilidade apenas mantém as 

populações sem reconhecimento de cidadania diante da circunstância de 

manutenção da “dó”. Não se rompe com os mecanismos que os impõem a condição 

que se encontram, por isso sua eficácia é periodicamente aparecer em novas 
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campanhas que amenizam o risco da diversidade, isto é, defrontar-se com o não 

reconhecimento. 

 Outra estratégia social é equiparar misérias sem seu processo de construção 

histórico. Por exemplo, povos imigrantes que foram explorados no Brasil, entre os 

final do século XIX e XX, são instigados pelo reconhecimento de sua condição de 

explorados e pela falta de conhecimento histórico e cultural da exploração de 

africanos e indígenas a julgarem fazer parte do mesmo processo de exclusão. 

Embora à primeira vista pode-se falar de exclusão, os efeitos simbólicos, 

econômicos e sociais de mais de mais de cinco séculos de exclusão, extermínio e 

apagamento cultural não podem ser comparados com os efeitos destrutivos de 

algumas décadas, como ocorreu na Segunda Grande Guerra Mundial com a Europa. 

Pois, essa mesma arbitrariedade histórica não desvela que também na África os 

números de africanos assassinados durante a Segunda Grande Guerra foram 

incontáveis. 

Mas como forma de manter o poder, com o advento da bandeira dos direitos 

civis, programas de fomentos à pesquisa e à cultura são criados ainda com o 

determinismo do que os que se tornaram representantes de grupos populacionais ou 

de classes consideram importante ou fundamental investir a partir de seu poder 

legitimador. E isso também incentiva a cultura vendável, extremamente exótica à 

interpretação externa. Arrancava-se o poder político e social dos mitos, como dos 

orixás, como se fosse algo para se comprar ou apreciar. Porém se considerarmos 

que a classificação dos indivíduos - como negros, indígenas, alemães, deficientes, 

pobres - é uma escolha arbitrária (BOURDIEU, 1997) por depender do contexto ou 

do agente avaliador, não necessariamente de sua condição sócio-histórica, o 

discurso da bondade e da caridade continuam mascarando as interpretações 

cotidianas de que essa a realidade apresentada é a única, sem que os que sofrem 

possam produzir qualquer reflexão do que é preciso para sua emancipação. 

 O poder do caráter representativo torna a condição alheia vulnerável e sob 

sua contínua tutela. As ações que se baseiam sobre a bondade e a caridade para 

ajudar o outro não produzem condições sociais de emancipação, mas acentuam o 

poder do estereótipo: 

 

O ato de estereotipar não é o estabelecimento de uma falsa imagem que se 
torna o bode expiatório de práticas discriminatórias. É um texto muito mais 
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ambivalente de projeção e introjeção, estratégias metafóricas e 
metonímicas, deslocamento, sobredeterminação, culpa, agressividade, o 
mascaramento e cisão de saberes „oficiais‟ e fantasmáticos para construir 
as posicionalidades e oposicionalidades do discurso racista. (BHABHA, 
2007, p. 125). 

  

Uma das fugas a essa territorialidade de extermínio e exclusão é tomar parte 

em visibilidades sociais inócuas, em que traços culturais são expressos desde que 

não incorra na demonstração dos motivos de sua beleza. Isto é, a busca pelo 

exotismo, impulsionado desde a colonização europeia que cria museus com 

artefatos trazidos das colônias produziu o que aqui apontamos como a manutenção 

do exotismo: a permissão de aparecer segundo atributos especificados, como 

danças “folclóricas”, rituais religiosos, a exposição ao corpo negligenciado em sua 

humanidade, mas objetivado em tipo de valor estético. Podemos chamar esses 

efeitos de aparição como: mulatismo, macumbismo e indigenismo vulgar. Fomenta-

se novamente o colonizado como objeto de atração e encantamento estético, sem 

comprometimento social e renovando sua exploração.  

 Um dos mecanismos de emancipação tomados para o estudo do conflito 

entre identidades e territórios brasileiros tem sido o uso de teorias que, por sua 

condição histórica, fornece muito pouco para o entendimento de nossa condição. 

Como apontado anteriormente, a luta por reconhecimento iniciada nos estudos 

críticos da Escola de Frankfurt são competentes para analisar situações que 

fomentaram aparecer a desigualdade social em sociedades democráticas, tanto na 

Europa como na América do Norte. Entretanto, primeiro que as razões que levaram 

o surgimento do III Reich não ocorreram na América Latina (nem em outra parte das 

colônias). Mesmo que o antissemitismo tenha sido fomentado por décadas, e 

mesmo durante séculos, os processos identitários e as condições socioeconômicas 

permitiram aos judeus gerir a manutenção de uma história escolhida como 

etiológica. Diferentemente das ocupações que ocorreram nas colônias, as 

populações foram sistematicamente exterminadas, tiradas de um território para 

outro, expulsas depois para outro local, sem ter a possibilidade de serem 

emancipados, pois mesmo com os novos ocupantes, imigrantes, que vieram em 

busca de condições melhores de sobrevivência, reproduziram e intensificaram o 

apagamento cultural, a exploração e o extermínio.  
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 Nesse sentido, o processo colonizador europeu, desde o século XV, escapa a 

necessária e suficiente razão teórico-metodológica que possa ser aplicado 

eficazmente a Teoria Crítica. As ex-colônias europeias são compostas de histórias 

de extermínios e exploração encobertos de civilidade ou forçosamente apagados, 

territorialidades marginalizadas e não reconhecidas, além de cerceadas dos 

mecanismos sociais de emancipação (escolarização, saúde, emprego e moradia) 

mas apontados e postos sob a tutela de caridade promocional e representacional. 

 

A EMANCIPAÇÃO 

 Para que ocorra o rompimento da tutela sobre as ex-colônias é necessário 

que haja implicação dos grupos que compõem os espaços sociais nacionais. Isso 

não significa, de início, acordo ou consenso (LYOTARD & ABEELE, 1988). Ao 

contrário, é sinal de implicação social o direito a divergência, da explicitação clara 

dos motivos sócio-históricos que se encontram na manutenção das territorialidades. 

Poder-se-ia revelar alternativas para lidar com a incorporação cultural, a 

naturalização, da discriminação que ainda corrobora os mecanismos de manutenção 

do poder colonial. 

 Ações sociais que criam espaços de nós e outros, generalizando esses outros 

como simplesmente os que não possuem direitos ou não entendem o que precisam, 

reproduz a ilusão de ser simples lidar com os poderes coloniais pela incorporação 

metodológica de conceitos como alteridade. Não há espaço simbólico nessa 

condição que possa ser subtraído a simples negação do comum, do homogêneo, do 

outro. Repetindo, os efeitos produzidos durante o período de colonização eram 

específicos a certos grupos por justificativas modernas. A falta de dados históricos 

sobre todos os horrores cometidos com negros e índios, territorialidades que 

desapareceram e se tornaram outras, a presença repetida do olhar com poder de 

exclusão que incorporou a paralisia frente a esse horror, entre outros, minimiza ou 

talvez ainda impossibilite a seus descendentes incorporarem signos de 

reconhecimento com essa história. Alguns nessa tentativa se reconhecem pelo 

exotismo do ser híbrido, da religião híbrida que socialmente pela falta de eficácia 

contra a iteração colonialista é um imagético também híbrido, de refúgio. Talvez 

pudéssemos chamar essas ações exóticas (demonstrações em palco, no carnaval, 

ou em sua reprodução na segurança do não conhecido) como ações genéticas de 
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implicação, de reconstrução de resistência, de polêmica, de construção social de 

reconhecimento da diversidade ou de poder oblíquo (CANCLINI, 2008).  

 

Nem as formas cotidianas de resistência, nem a insurreição ocasional se 
podem entender sem considerar os espaços sociais fechados nos quais 
essa resistência se alimenta e adquire sentido... uma tecnologia e uma 
prática da resistência, similares a análise que fez Foucault da tecnologia da 
dominação. (SCOTT, 2003, p. 47). 

 

Como aponta Bhabha (2007, p. 276), sobre o levante da Índia: “Minha 

conexão histórica temerária é baseada não em uma ideia de contiguidade dos 

acontecimentos, mas na temporalidade da repetição que constitui aqueles signos 

pelos quais os sujeitos marginalizados ou insurgentes criam uma agência coletiva”. 

 

CONSIDERANDO DESCAMINHOS 

 A partir da análise dos mecanismos sociais de exclusão que consideramos se 

vincular à atualização do poder colonial – apagamento cultural, exploração e 

extermínio – ao ser destituído atributos vinculados à humanidade de direito de ser e 

existir, o negro e o índio são focalizados pela minimização de sua condição, postos 

como se não fossem, mas representassem o artifício de vítima social para atingir 

algum benefício. 

 A ambivalência das narrativas contra a discriminação e os direitos civis não 

atinge, nem de perto, a manutenção do processo colonizador. Mais do que postergar 

o embate, desarticula qualquer levante contra a história social e econômica iniciada 

com a colonização cotidiana de outro qualquer, ou como se fossem iguais a 

qualquer vivência de carência de valores nobres, força de vontade, autoestima, 

responsabilização diante das mesmas condições a que todos estão postos. 

 Sem a proximidade da voz daquele que é real - gostaríamos de frisar que não 

se trata do caráter de representação, que embora possam ter um função de 

catalizador do grupo não maximiza todas condições dos que são reconhecidos como 

negros e indígenas -, a audição coletiva é estagnada pela narrativa do comum 

excluído, sem resgatar a história encarnada do jugo colonizador reproduzido por 

gestos, olhares, piadas, menosprezo ou pena não é possível ver o diferente em sua 

tonalidade social, na construção do Brasil, na repetição dos assassinatos pela 

justificativa do roubo e da posse ilegal da terra, no heroísmo de ser humano mesmo 
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quando sem reconhecimento por seus pares, que lutam desesperadamente para 

não serem vistos como parte dos grupos excluídos e por isso não produzindo signos 

identitários mas esquivando-se da iteração narrada e praticada pelo processo 

colonizador.  

 Por isso, urge repetir com zambiano Bemba, Simon Kapwepwe (1922-1980), 

a respeito da colonização britânica: “Podemos perdoar, mas não podemos 

esquecer”. Mesmo que o poder colonial se mascare em discursos de bondade ou 

simpatia, é o contrassenso que possibilita emergir a percepção do incômodo, da 

discordância ao discurso de todos iguais, mas alguns mais iguais do que outros. 
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LÓGICA EM HOBBES: 
UMA BREVE EXPOSIÇÃO SOBRE PROPOSIÇÕES EQUIPOLENTES E 

SILOGISMO 
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Rogério Cangussu Dantas Cachichi2 
 
 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo consiste em expor algumas noções importantes 

presentes nas reflexões que, na primeira parte da obra intitulada De Corpore3, 

Thomas Hobbes realizou a respeito da lógica: trata-se das noções referentes às 

proposições equipolentes e aos silogismos.  

Ante de prosseguir, contudo, algo que nos parece importante é justificar a 

razão de discutir tais noções hoje em dia. Algumas justificativas poderiam ser dadas. 

A primeira delas é a inestimável contribuição do autor do Leviatã para o pensamento 

ocidental. Muito conhecido – por vezes incompreendido e perseguido – pela obra 

com o nome desse monstro bíblico, Hobbes escreveu grandes obras em muitas 

áreas do pensamento. No De Corpore, o filósofo trata de vários assuntos, a começar 

pela lógica, que para Hobbes o faz acender a luz da razão (2009, p.21).  

À parte isso, inolvidável reconhecer o direito como fenômeno linguístico. 

Alécio Silveira Nogueira, em preciosa monografia, destacou, não sem razão, que "o 

Direito se constrói na linguagem e pela linguagem" (NOGUEIRA, 2013, p.90), de 

modo que a lógica apresenta grande aplicação no campo jurídico (CASTRO JR., 

2005, p.336).  

De outro lado, não só para o direito, mas também para a própria cultura, no 

contexto da interação comunicativa entre os seres humanos, há grande interesse na 

retomada de estudos outrora levados a efeitos no campo da lógica. Não é novidade 
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que, depois do linguistic turn, as grandes questões da filosofia deslocaram-se para a 

seara da linguagem. 

Dito isso, no contexto do direito, da cultura, enfim, das humanidades, 

justificado está o tratar-se de temas de lógica em Thomas Hobbes. Assim, para bem 

discorrer sobre as proposições equipolentes e os silogismos, o artigo será dividido 

em dois capítulos: no primeiro, tratar-se-á de algumas noções preliminares 

referentes às concepções de Hobbes sobre o nominalismo, à linguagem em geral e 

à lógica; no segundo capítulo, cuidar-se-á das exposições referentes às proposições 

equipolentes e ao silogismo. Ao longo desses capítulos, procuraremos, o máximo 

possível, simplificar as complexas noções inerentes à lógica de Hobbes; por vezes, 

inclusive, faremos uso de manuais de lógica4.  

 

ALGUMAS IMPORTANTES NOÇÕES PRELIMINARES 

Como mencionado no comentário introdutório, o presente capítulo tratará de 

algumas noções preliminares referentes ao pensamento de Hobbes sobre o 

nominalismo, a linguagem em geral e a lógica. Dentro dessas temáticas, o presente 

capítulo abordará, mais especificamente, os seguintes tópicos: algumas 

considerações sobre o modo como Hobbes entende o raciocínio;5 uma apresentação 

referente à noção hobbesiana de nome; uma exposição referente a reflexão de 

Hobbes sobre a contradição; um pequeno arrazoado a respeito do modo como 

Hobbes entende a proposição, suas características e algumas das distinções que 

lhe estão associadas; exposição referente à reflexão de Hobbes sobre a verdade6.  

Tendo em vista, pois, esses tópicos, comecemos a desenvolver o presente 

capítulo: 

 

Por raciocínio entendo cálculo. Ora, calcular é ou coletar a soma de muitas 
coisas adicionadas conjuntamente, ou conhecer o que resta quando uma 
coisa é retirada da outra. Raciocinar, portanto é o mesmo que adicionar ou 
subtrair; e não objeto se alguém acrescentar a isso multiplicar e dividir, visto 
que a multiplicação é o mesmo que a adição de iguais, e a divisão, a 
subtração de iguais tantas vezes quanto possível. Por conseguinte, todo 

                                                           
4
 O uso de manuais de lógica, como é o caso dos textos de Garcia (2001) e Copi (1978), será feito 

unicamente com o intuito de simplificar e esclarecer as reflexões de Hobbes; em nenhum momento 
atribuiremos a Hobbes qualquer noção da lógica mais recente. 
5
 Essa temática será tratada aqui pelo fato de que terá de ser retomada no próximo capítulo.  

6
 Iremos tratar da temática da verdade pelo fato de que esta constitui-se em uma temática importante 

para a lógica.  
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raciocínio se reduz às duas operações da mente: adição e subtração. 
(HOBBES, 2009, p.21) 

 

Essa citação é importante, pois mostra o que há de mais essencial na 

concepção de Hobbes a respeito do raciocínio: para Hobbes o raciocínio se constitui 

em uma espécie de cálculo no qual, normalmente, os conceitos e os nomes são 

somados e subtraídos. Como isso é possível? Para responder a essa pergunta, 

iremos fazer referência a um exemplo do próprio Hobbes: se alguém vir, ao longe, 

algo que não consegue distinguir, tal homem tenderá a considerar aquela coisa 

como sendo um corpo7; se esse alguém, ao se aproximar daquela coisa, vir que esta 

tem as propriedades do movimento e de coisas que são signos de uma mente 

racional, concluirá que aquela coisa é, além de corpo, animada e racional. Esse 

exemplo de Hobbes (2009, p. 21) mostra o modo como a mente de alguém pode, tal 

como em um processo de soma, compor as ideias de corpo, animado e racional 

para constituir a própria ideia do que seja um homem (que, para Hobbes, nada mais 

é do que um corpo animado racional). Um procedimento análogo a esse de 

composição, pode ser feito em um processo de decomposição onde, como em uma 

subtração, alguém pode decompor a ideia de homem animado racional em ideias 

mais simples (cf HOBBES, 2009, p. 23).  

Assim, podemos ver facilmente como Hobbes estende as ideias de soma e 

subtração (composição e decomposição) para o campo dos conceitos e palavras8. 

Isso nos leva, inclusive, ao segundo tópico do presente capítulo: a noção 

hobbesiana de nome; o cálculo (soma e subtração) hobbesiano se dá, 

principalmente, com nomes.9  

Para que essas noções sejam bem compreendidas, iremos dividir a 

abordagem de nosso segundo tópico nos seguintes subtópicos: uma explicação das 

                                                           
7
 Não aprofundaremos, neste artigo, uma exposição referente à física de Hobbes, porém é importante 

mencionar que a noção de corpo parece ser, em Hobbes, uma das mais gerais, de modo que, para o 
filósofo, as coisas parecem, se reduzir aos corpos e seus acidentes (cf LIMONGI, 2009, p. 191-192). 
Daí o fato de que, quando um homem vê algo obscuro e longínquo, tal homem tende a considerar tal 
coisa um corpo.  
8
 Veremos, mais adiante, que, para Hobbes, os conceitos são inseparáveis da linguagem (dos 

nomes).  
9
 A partir de agora, entraremos no segundo tópico deste capítulo. Nesse sentido é importante, a 

nosso ver, mencionar que, ao encerrar o primeiro tópico, não esgotamos todo o conteúdo de tal 
primeiro tópico: o modo como hobbes pensa o raciocínio (soma e subtração) foi abordado apenas 
parcialmente, pois julgamos que não é necessário aprofundá-lo para os fins deste artigo; faltou 
abordar noções como análise, síntese e a própria definição de filosofia que, embora não deixem de 
ser importantíssimas, não serão aprofundadas aqui.  
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funções dos nomes para Hobbes; uma exposição a respeito da complexa relação 

hobbesiana entre nome e conceito (a postura de Hobbes referente aos universais); a 

explicitação da distinção hobbesiana entre nomes positivos e negativos; o estatuto, 

em Hobbes, de palavras como "todo", "algum" e "qualquer que seja".10  

Considerando, pois, esse plano de artigo, iniciemos, pois, a consideração de 

nosso primeiro subtópico: para Hobbes os nomes possuem, basicamente, duas 

funções principais. Para começarmos a entender essas funções, temos de entender, 

primeiramente, uma noção hobbesiana mais simples que a própria noção de nome: 

trata-se da noção de marca. O que é, para Hobbes, uma marca? A resposta a essa 

questão é bastante simples: uma marca é "um objeto sensível que um homem erige 

voluntariamente para si, a fim de recordar, por esse meio, alguma coisa passada, 

quando esta mesma coisa for novamente objeto de sua sensação" (HOBBES, 2010, 

p.18)11. Com esse entendimento da noção de marca, podemos facilmente 

apresentar a noção de nome ao lado de sua primeira função: entre as marcas "estão 

as vozes humanas (chamadas de nomes ou denominações das coisas), sensíveis 

ao ouvido, que evocam em nossa mente algumas concepções de coisas às quais 

demos esses nomes ou apelações" (HOBBES, 2010, p. 19). Vemos, assim, que a 

primeira função dos nomes está ligada à memória: pelos nomes recordamos 

(chamamos à nossa mente) elementos que se perderiam dado o caráter efêmero e 

inconstante dos pensamentos humanos (cf HOBBES, 2009, p. 37).  

Dito isso, consideremos a segunda função dos nomes. Para explicar essa 

segunda noção, precisaremos, novamente, tratar de outra noção: a noção de signo. 

Para Hobbes, um signo pode ser assim definido: costumamos "chamar signos os 

antecedentes de consequentes e os consequentes de antecedentes, toda vez que 

percebemos que em sua maior parte eles precedem e se sucedem de modo 

semelhante" (HOBBES, 2009, p. 39). Seguindo essa definição, Hobbes distingue 

entre os signos naturais e os signos são arbitrários: o signos naturais são aqueles 

que não são usados segundo a vontade humana, notando-se que um exemplo 

                                                           
10

 É importante, a nosso ver, mencionar que, ao trabalhar esses tópicos, não temos a intenção de 
esgotar todo conteúdo e todas as distinções inerentes às reflexões de Hobbes sobre os nomes; 
nosso objetivo é apenas expor algumas noções que serão pressupostas mais adiante (neste texto), 
além de expor resumidamente o que há de mais essencial na reflexão de Hobbes sobre os 
universais. Essa última reflexão é, a nosso ver, fundamental para um artigo que aborde a lógica em 
Hobbes.  
11

 Embora o foco desse artigo seja a obra Do Corpo - parte 1: cálculo ou lógica (HOBBES, 2009), 
quando julgarmos pertinente, faremos uso de passagens de outras obras de Hobbes.  
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desse tipo de signo está na presença de uma nuvem densa que "é signo de uma 

chuva consequente" (HOBBES, 2009, p.39) assim como a "chuva é signo de nuvem 

antecedente" (HOBBES, 2009, p.39); os signos arbitrários são aqueles que "são 

usados segundo nossa vontade" (HOBBES, 2009, p. 41). 

A partir dessa concepção de signo, pode-se facilmente entender a segunda 

função dos nomes para Hobbes: ora, a segunda função dos nomes nada mais é do 

que servir de signo para que possamos comunicar pensamentos uns aos outros. É 

importante ressaltar aí que, para Hobbes, os nomes tendem a ser signos arbitrários, 

e isso, segundo esse autor, é plenamente justificado se, por exemplo, prestarmos 

atenção ao fato de que "a cada dia novas palavras nascem e antigas desaparecem" 

(HOBBES, 2009, p.43). Apesar dessa arbitrariedade12 da linguagem, ela constitui-se, 

para Hobbes, na condição de possibilidade da razão (e do raciocínio); não há razão 

sem linguagem.  

Isso nos leva ao nosso segundo subtópico: como vimos, consiste em discutir 

a relação entre os nomes e os conceitos em Hobbes. Para discutir esse tópico, 

devemos começar tratando a questão da universalidade: para Hobbes, “a 

universalidade, que nós não encontramos nem nas representações imaginativas, 

nem sob a forma de ideias inatas13, não é possível senão pelas palavras” (ZARKA, 

1999, p.78)14. Assim, os nomes, embora possam ser próprios algumas vezes15, são 

os instituidores da universalidade; somente por meio dos nomes podemos construir 

um saber edificado em proposições e silogismos. Como se dá esse processo? Para 

responder a essa questão é preciso tomar muito cuidado para não atribuir a Hobbes 

um tipo de conceptualismo que não existe no pensamento desse autor, pois, se por 

um lado, ao nomearmos, realizamos o seguinte empreendimento: “por formarmos de 

várias coisas uma concepção semelhante, ao nomear esta concepção, nomeamos e 

podemos trazer de uma só vez à memória uma diversidade de coisas” (LIMONGI, 

2009, p.153)16; por outro lado, esse tipo de empreendimento não pode ser realizado 

                                                           
12

 É importante ressaltar que a arbitrariedade dos signos em Hobbes não é uma arbitrariedade total. 
Veremo-lo com mais vagar adiante.  
13

 As ideias inatas não existem no pensamento de Hobbes (cf ZARKA, 1999, p.77).  
14

 As traduções do francês são de responsabilidade nossa: “l’universalité, que nous n’avons 
rencontrée ni dans les représentions imaginatives, ni sous la forme d’idées innées, n’est possible que 
par les mots”. 
15

 Para Hobbes podem haver nomes “próprios a cada coisa” (HOBBES, 1999, p.49) como “Homero” 
(HOBBES, 1999, p.49).  
16

 Esse procedimento mostra que a instituição dos nomes não é algo totalmente arbitrário em 
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independentemente das palavras: para Hobbes não existem ideias de coisas 

universais independentemente das palavras (não existem conceitos na mente 

independentemente das palavras); são as palavras que fixam os conceitos. Desse 

modo, se “há um conceptualismo implícito em Hobbes, é preciso insistir sobre a 

dependência do conceito relativamente à palavra e sobre a irredutibilidade do 

conceito à representação” (ZARKA, 1999, p.99)17. Vemos, pois, o estatuto da 

relação entre conceito e nome para Hobbes (bem como o estatuto dos universais): o 

nome é condição do conceito, e os universais não são coisas no mundo (são apenas 

o resultado da relação entre signo linguístico e as coisas particulares às quais ele se 

aplica)18.  

Com esse último comentário, podemos encerrar o segundo subtópico que 

pretendíamos tratar em nosso segundo tópico. Passemos, pois, ao terceiro 

subtópico: a distinção hobbesiana entre nomes positivos e negativos. Essa distinção 

propõe, fundamentalmente, o seguinte: alguns nomes, chamados de positivos, “são 

impostos em virtude da semelhança, igualdade ou identidade das coisas pensadas” 

(HOBBES, 2009, p.47); por outro lado há os nomes chamados de negativos e que 

“são impostos em virtude da diferença, dessemelhança ou desigualdade” (HOBBES, 

2009, p.47) das coisas.  

Para que se entendam melhor esses dois tipos de nomes, vamos fornecer 

alguns exemplos: dos nomes positivos, pode-se citar como exemplos como homem 

e filósofo, notando-se que “homem denota qualquer um entre muitos homens, e 

filósofo denota qualquer um entre muitos filósofos em virtude da semelhança entre 

todos” (HOBBES, 2009, p.47); dos nomes privativos, pode-se, como exemplo, citar 

os nomes que são constituídos a partir da partícula não acrescida a um nome 

positivo, de modo que é possível formar nomes como não homem ou não filósofo. 

Fornecidos esses exemplos, podemos encerrar as colocações referentes ao 

nosso terceiro subtópico.19 Sendo assim, passaremos ao último subtópico: trata-se 

                                                                                                                                                                                     
Hobbes, pois tal instituição, muitas vezes, depende de características comuns a vários elementos 
nomeados.  
17

 “S’il y a un conceptualisme implicite chez Hobbes, il faut insister sur la dépendance du concept à 
l’égard du mot et sur l’irréductibilité du concept à la représentation.”  
18

 Sobre a relação entre a palavra e a coisa em Hobbes é, a nosso ver, importante ressaltar que a 
palavra “é signo do pensamento, e significando o pensamento, ela nomeia a coisa, quer dizer que ela 
a denota indica ou a designa” [Le mot est signe de la pensée, et, signifiant la pensée, il nomme la 
chose, c’est-a-dire qu’il dénote, l’indique ou la désigne ] (ZARKA, 1999, p. 88).  
19

 É, a nosso ver, importante notar neste momento que, a exemplo de outros assuntos desenvolvidos 
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de comentar brevemente o estatuto de palavras como todo, qualquer que seja, 

algum (cf HOBBES, 2009, p.53). Há como desenvolver bastante a temática do 

estatuto dessas palavras (tão caras à lógica) em Hobbes, porém, para fins desse 

artigo, nos limitaremos a comentar brevemente que termos como esses, em Hobbes, 

devem ser tratados apenas como partes de nomes.  

Dito isso, podemos encerrar nosso último subtópico e, consequentemente, 

encerrar nosso segundo tópico. Sendo assim, passemos ao nosso terceiro tópico: 

vamos explicar o modo como, em Hobbes, aparece a noção de contradição. Sobre 

essa noção, o importante é notar que Hobbes procura transferir para o campo da 

linguagem um princípio que, anteriormente, parecia ter conotações ontológicas. Que 

princípio seria esse? Trata-se do seguinte princípio: “o mesmo não pode ser e não 

ser” (HOBBES, 2009, p.49). Para Hobbes, os que advogam esse princípio falam de 

maneira obscura, e é preciso substituí-lo pelo seguinte princípio: “de dois nomes 

contraditórios, um é nome de alguma coisa qualquer, o outro não” (HOBBES, 2009, 

p.49). 

Dito isso, podemos encerrar nosso terceiro tópico. Desse modo, passaremos 

ao nosso quarto tópico: trata-se de considerar alguns aspectos das reflexões de 

Hobbes sobre a proposição. Para abordar esse tema, vamos dividi-lo nos seguintes 

subtópicos: exibição da definição hobbesiana de proposição; explicação da distinção 

das proposições segundo a quantidade e segundo a qualidade; exposição da 

distinção entre as proposições primeiras e as não primeiras; distinção entre 

proposições categóricas e hipotéticas.  

Considerando, pois, esses subtópicos, comecemos as exposições referentes 

à proposição. Antes, porém, de entrarmos diretamente na definição Hobbesiana de 

proposição é interessante destacar aquilo em que, para Hobbes, se constitui o tipo 

de discurso proposicional: Hobbes verbera que, da “conexão e do encadeamento 

dos nomes” (HOBBES, 2009, p.67), podem originar-se diversos tipos de discursos; 

apesar disso, em “filosofia, a únicas espécie de discurso é a que alguns chamam 

declaração, outros, enunciado e pronunciação, mas a maioria, proposição, a saber, 

o discurso daqueles que afirmam ou negam e que é marca da verdade e da 

falsidade” (HOBBES, 2009, p.69). Uma vez bem entendidas essas características da 

                                                                                                                                                                                     
neste texto, não esgotamos todo conteúdo referente à distinção hobbesiana entre nomes positivos e 
negativos; nossa exposição visou apenas apresentar certo aspecto de tal distinção necessário às 
exposições subsequentes.  
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proposição, pode-se passar propriamente à definição hobbesiana: “proposição é um 

discurso que consiste em dois nomes copulados significando que aquele que fala 

concebe que o nome posterior é nome da mesma coisa de que o primeiro é nome” 

(HOBBES, 2009, p.69)20.  

Com essa definição, podemos encerrar as considerações do primeiro 

subtópico do quarto tópico. Passaremos, então, para o segundo subtópico: Hobbes 

distingue as proposições segundo a quantidade e segundo a qualidade. Vamos 

considerar separadamente essas distinções. Comecemos pela distinção segundo a 

quantidade: as proposições, segundo a quantidade, podem ser distinguidas em 

universais, particulares, indefinidas e singulares (cf HOBBES, 2009, p.77). O que 

essas distinções querem dizer? Querem dizer o seguinte: as proposições universais 

são aquelas em que o “sujeito é marcado pelo signo de um nome universal como 

todo homem é animal” (HOBBES, 2009, p.77); particulares são as proposições em 

que o “sujeito é modificado pelo signo de um nome particular, como algum homem é 

douto” (HOBBES, 2009, p.77); as proposições indefinidas são aquelas “cujo sujeito é 

um nome comum sem signo, como homem é animal” (HOBBES, 2009, p.77); 

singulares, por fim, são as proposições “cujo sujeito é um nome singular”, como 

Sócrates é filósofo” (HOBBES, 2009, p.77).  

Com esse último comentário, encerramos a exposição da distinção segundo a 

quantidade. Consideremos, em seguida, a distinção segundo a qualidade: segundo 

a qualidade, as proposições podem ser distinguidas em afirmativas e negativas. Isso 

significa o seguinte: uma proposição afirmativa “é aquela cujo predicado é um nome 

positivo, como homem é animal” (HOBBES, 2009, p.77); uma proposição negativa é 

“aquela cujo predicado é um nome negativo, como homem é não pedra”.  

Dito isso, encerramos a explicação da distinção (das proposições) segundo 

qualidade; sendo assim, encerramos também nosso segundo subtópico. 

Passaremos, então, ao terceiro subtópico: 

 

Portanto, quando o discurso é expresso por meio de linguagem, começa 
pela definição das palavras e procede mediante sua conexão em 
afirmações gerais, e destas, por sua vez, em silogismos, o fim ou soma total 
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 Para se compreender essa definição é importante que se tenha conhecimento da noção de cópula. 
Hobbes não fornece uma definição precisa dessa noção, e é possível discutir extensamente o 
estatuto do verbo ser no pensamento desse filósofo; porém, para fins desse artigo, é importante 
apenas que se entenda que a cópula é aquilo que liga os dois nomes na proposição. Geralmente, tal 
cópula será representada pelo verbo ser forma “é” em “o homem é animal” (cf HOBBES, 2009, p.69). 
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é chamado CONCLUSÃO; e o pensamento por esta significado é aquele 
conhecimento condicional ou conhecimento das consequências das 
palavras, a que geralmente se chama CIÊNCIA. (HOBBES, 2014, p.59)  

 

Parte do conteúdo desta citação não poderá ser aprofundado neste momento, 

porém, de uma maneira geral, o excerto acima pode nos ajudar a começar a 

compreender a distinção hobbesiana entre proposições primeiras e não primeiras. 

Para se entender essa distinção é preciso que se tenha em vista que, como mostra 

o fragmento acima, a filosofia, em Hobbes, é um processo dedutivo que se inicia por 

definições. Assim, podemos dizer que as proposições primeiras são “apenas as 

definições ou partes de definição, e somente estas são os princípios da 

demonstração” (HOBBES, 2009, P.81). Se seguirmos coerentemente essa 

concepção, concluiremos, facilmente, que as proposições não primeiras são aquelas 

que se seguem das proposições primeiras a permitir que se construa o edifício 

dedutivo21.  

Com essa última afirmação, encerramos a exposição de nosso terceiro 

subtópico. Passaremos, em seguida, ao último subtópico do terceiro tópico: 

trataremos da distinção entre proposições categóricas e hipotéticas. Essa distinção 

propõe o seguinte: proposições categóricas são aquelas que são enunciadas de 

modo simples ou absoluto (cf HOBBES, 2009, p. 83), “como todo homem é animal, 

nenhum homem é árvore” (HOBBES, 2009, p.83); as proposições hipotéticas são 

aquelas que são enunciadas de modo condicional, “como se algo é homem, então é 

animal” (HOBBES, 2009, p.83).  

Feita essa distinção, podemos encerrar nosso último subtópico, e, 

consequentemente, encerrar nosso quarto tópico. Dessa forma, passaremos ao 

último tópico do presente capítulo: trataremos da reflexão de Hobbes sobre a 

verdade. Antes, porém, de entrarmos, diretamente, na explicação do modo como 

Hobbes entende a noção de verdade, cuidar-se-á de uma importante característica 

que esse filósofo atribui à verdade: a verdade, para Hobbes, está intimamente 

relacionada com as proposições, de modo que as “palavras verdadeiro, verdade, 

proposição verdadeira são equivalentes” (HOBBES, 2009, p.77). Nesse sentido, a 

verdade, para Hobbes, é uma propriedade do discurso, e não tem lugar “a não ser 

entre os seres animados que usam o discurso” (HOBBES, 2009, p.79).  
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 Voltaremos a falar sobre isso neste artigo.  
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Se bem entendida essa primeira característica da noção de verdade para 

Hobbes, podemos, finalmente, tratar do modo como o filósofo entende a verdade: 

para Hobbes, uma proposição verdadeira “é aquela cujo predicado contém em si o 

sujeito, ou cujo predicado é nome de cada uma das coisas de que o sujeito é nome” 

(HOBBES, 2009, p. 77)22.   

Dito isso, podemos encerrar nosso último tópico deste capítulo e, sendo 

assim, do próprio capítulo. Neste momento de encerramento é importante mencionar 

que tudo o que foi dito neste capítulo será, direta ou indiretamente, pressuposto no 

próximo.  

 

AS PROPOSIÇÕES EQUIPOLENTES E O SILOGISMO 

Como mencionado no comentário introdutório, neste capítulo entraremos de 

modo mais direto na temática central do presente texto. Sendo assim, obviamente, 

dividiremos o presente capítulo em dois momentos: primeiro trataremos das 

proposições equipolentes; depois cuidaremos das reflexões hobbesianas a respeito 

do silogismo. 

Tendo em vista, pois, dessa subdivisão, comecemos a enumerar os casos23 

de proposições equipolentes. O primeiro caso afirma que: “são equipolentes todas 

as proposições que podem ser reduzidas a uma e a mesma proposição puramente 

categórica” (HOBBES, 2009, p. 85). Esse caso se refere às proposições que, 

apresentando “alguma obscuridade” (HOBBES, 2009, p.85), devem ser reduzidas às 

proposições categóricas; por exemplo, se tivermos uma proposição do tipo “homem 

não pode pecar” (HOBBES, 2009, p.85), tal proposição pode ser reduzida a uma 

proposição categórica como “homem não tem o poder de pecar” (HOBBES, 2009, 

p.85).  

Esse exemplo encerra o conteúdo do primeiro caso de proposições 

equipolentes. Passaremos, então, ao segundo caso, o qual diz respeito aos 
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 Hobbes chega a afirmar que “ as primeiras verdades têm origem no arbítrio daqueles que 
primeiramente impuseram nomes às coisas ou que aceitaram os postos por outros” (HOBBES, 2009, 
p. 79). Isso pode levar à ideia de que, para Hobbes, haveria certa arbitrariedade na instituição da 
verdade. Infelizmente, não poderemos aprofundar essa questão no presente artigo; nós fizemos 
questão de expor a definição hobbesiana de verdade apenas porque deveremos pressupô-la 
timidamente em algumas afirmações que faremos no próximo capítulo.  
23

 Ao longo do texto que começa no décimo segundo parágrafo do terceiro capítulo primeira parte do 
Do Corpo - Parte 1: cálculo ou lógica, Hobbes cita vários casos de proposições equipolentes; 
geralmente esses casos colocam dois tipos de proposições que são equipolentes entre si. A partir de 
agora, no presente artigo, vamos explicar cada um dos casos citados por Hobbes.  
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seguintes tipos de proposição: a categórica necessária24 e a hipotética. A “categórica 

necessária é equipolente à sua hipotética” (HOBBES, 2009, p.87). Um exemplo 

disso pode ser visto nas seguintes proposições: a proposição categórica “o triângulo 

retilíneo tem três ângulos iguais a dois retos” (HOBBES, 2009, p.87) é equipolente à 

sua hipotética que diz “se algo é um triângulo, tem três ângulos iguais a dois retos” 

(HOBBES, 2009, p.87).   

Com esse exemplo, podemos encerrar a consideração sobre o segundo caso 

hobbesiano de proposições equipolentes. Sendo assim, passemos ao terceiro caso; 

esse caso parece se subdividir em três subcasos: Hobbes afirma, primeiro, que “são 

equipolentes duas proposições universais quaisquer das quais os termos de uma 

(isto é, o sujeito e o predicado) são contraditórios aos da outra postos na ordem 

conversa” (HOBBES, 2009, p.87), notando-se que, desse tipo de equipolência, 

pode-se citar as proposições “todo homem é animal” e “todo não é animal é não 

homem”25; em segundo lugar, Hobbes afirma que as proposições nenhum homem é 

árvore e nenhuma árvore é homem são equipolentes, pois “se é verdade que árvore 

não é nome de nenhum homem, a coisa alguma convém ambos os nomes homem e 

árvore”(HOBBES, 2009, p.87); em terceiro lugar, Hobbes afirma que “uma 

proposição em que ambos os termos são negativos, como todo não animal é não 

homem, é equipolente a” (HOBBES, 2009, p. 87) “somente animais são homens”26 

(HOBBES, 2009, p. 87).   

                                                           
24

 Para Hobbes, as proposições necessárias são aquelas que “são verdades sempiternas” (HOBBES, 
2009, p.83). Isso significa que, relativamente à proposição necessária, “não pode ser concebida ou 
imaginada, em nenhum tempo, nenhuma coisa da qual o sujeito seja o nome e o predicado não o 
seja também” (HOBBES, 2009, p. 81). 
25

 Em manuais de lógica, esse tipo de proposição é, normalmente, chamado de “contrapositiva” (cf 
COPI, 1978, p.153); a contrapositiva de uma proposição é normalmente obtida quando se aplicam as 
seguintes operações sobre uma proposição qualquer: obversão, conversão e, novamente, obversão 
(cf COPI, 1978, p.153). O que significam essas operações? Para responder essa pergunta, podemos 
usar as próprias classificações de Hobbes expostas no capítulo anterior: em primeiro lugar a 
obversão de uma proposição se obtém invertendo a qualidade da proposição e substituindo o termos 
predicado (da proposição) por um nome negativo; note-se que isso pode ser feito com a proposição 
“todo homem é animal” da qual se obteria a proposição “todo homem não é não animal”. Em segundo 
lugar, a conversão de uma proposição é obtida invertendo-se a ordem dos termos sujeito e predicado 
de uma proposição. Assim, embora nem toda proposição possa ser convertida, a proposição “todo 
homem não é não animal” pode ser convertida em “todo não animal não é homem”. Em terceiro lugar, 
depois de termos aplicado a obversão e a conversão sobre a proposição “todo homem é animal”, 
obteremos, se aplicarmos uma segunda obversão, a proposição “todo não animal é não homem”.  
26

 No caso específico dessa proposição, iremos pedir licença para, com todo respeito, divergir um 
pouco da tradução de Maria Isabel Limongi e Vivianne de Castilho Moreira; no texto traduzido por 
essas duas autoras. A proposição no texto original é “solum animal est homo” (HOBBES, 2009, p.86) 
e foi traduzida por “só um animal é homem” (HOBBES, 2009, p.87). Ocorre que, segundo o dicionário 
de latim de Ernesto Faria, o advérbio latino solum pode ser traduzido por “somente” em português (cf 
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Com esse último subcaso, podemos encerrar a exposição sobre o terceiro 

caso hobbesiano de proposições equipolentes. Com isso, podemos passar ao quarto 

caso: “as proposições negativas, quer se ponha a partícula de negação depois da 

cópula, como fazem alguns povos, quer antes, como os Latinos e Gregos, se os 

termos são os mesmos, são equipolentes, ainda que Aristóteles o negue”27. Desse 

modo, “todo homem é não árvore e nenhum homem é árvore são equipolentes” 

(HOBBES, 2009, p.87). 

 Fornecido esse exemplo, pode-se encerrar a exposição do quarto caso de 

proposições equipolentes, passando-se, então, ao último caso: “todas as 

particulares com termos conversos são equipolentes” (HOBBES, 2009, p.87). Sendo 

assim, são equipolentes proposições como “algum homem é cego e algum cego é 

homem”28.  

Dito isso, podemos encerrar a exibição referente ao quinto caso de 

proposições equipolentes. Dessa forma, podemos também concluir a apresentação 

geral sobre as proposições equipolentes. Passaremos agora às considerações sobre 

a reflexão de Hobbes acerca do silogismo. 

Para iniciar essas considerações, devemos começar expondo o modo como, 

para Hobbes, se dá a relação em que a conclusão se segue das premissas de um 

silogismo: diz-se “que uma proposição segue de duas outras proposições quando, 

supondo-se serem estas verdadeiras, não se pode supor que aquela não o seja” 

(HOBBES, 2009, p. 89). A título de complemento a essa explicação, importante 

ressaltar que, segundo Hobbes, embora seja possível que uma proposição 

verdadeira se siga de uma falsa, o falso nunca se segue do verdadeiro. A razão 

                                                                                                                                                                                     
FARIA, 1967, p.930). Acreditamos que essa tradução seria melhor pelos seguintes motivos: em 
primeiro lugar, a tradução “só um animal é homem” (HOBBES, 2009, p.87) pode dar a entender que, 
da proposição todo não animal é não homem, se segue que, numericamente, um único animal é 
homem; em segundo lugar, a proposição somente animais são homens, logicamente, parece se 
seguir perfeitamente de todo não animal é não homem, pois, se tudo aquilo que não é animal também 
não é homem, resta que somente o que é animal é homem.  
27

 Hobbes parece fazer referência aqui àquilo que os manuais mais recentes de lógica chamariam de 
obversão (ver nota de rodapé número 23): como mencionado, normalmente, para se realizar a 
obversão de uma proposição deve-se inverter a qualidade da proposição e adicionar a partícula “não” 
antes do termo predicado (cf COPI, 1978, p. 152).  
28

 Nesse caso, mais uma vez, Hobbes parece fazer referência àquilo que os manuais de lógica mais 
recentes chamam de conversão; ao aplicar a conversão à uma proposição, podemos inverter os 
termos sujeito e predicado dessas proposições. Esse procedimento não pode ser realizado com todos 
os tipos de proposição, porém as proposições particular afirmativa (como algum homem é cego)e 
universal negativa (como nenhum homem é árvore) podem ser facilmente alvo de conversão (cf 
COPI, 1978, p. 149-150).  
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disso é, fundamentalmente, a seguinte: “uma proposição verdadeira se segue de 

falsas pela razão de que estas, ainda que falsas, são admitidas como verdadeiras, e 

uma proposição verdadeira se segue, do mesmo modo, das admitidas como tal” 

(HOBBES, 2009, p.91). 

Feita uma exposição a respeito do modo como, para Hobbes, se dá a relação 

entre as premissas e a conclusão de um silogismo, passaremos agora a uma 

definição mais direta do que seja tal silogismo: um “discurso que consta de três 

proposições, de duas das quais se segue uma terceira, é chamado silogismo” 

(HOBBES, 2009, p.93). 

Levando em conta a definição acima, Hobbes faz uma série de prescrições 

necessárias à construção de tal silogismo. A partir de agora iremos expor essas 

prescrições. A primeira delas afirma, basicamente, o seguinte: de “duas proposições 

que não têm termo comum, nenhuma conclusão se segue; por consequência, não 

há silogismo” (HOBBES, 2009, p.95). A justificativa dessa afirmação é feita por meio 

de um exemplo: considerando-se as proposições verdadeiras “homem é animal” e 

“árvore é planta” (cf HOBBES, 2009, p.95), vê-se, facilmente, que não se depreende 

dessas proposições que planta é nome de homem, tampouco que homem é nome 

de planta; desse modo, não há conclusão necessária que resulte das duas 

proposições citadas.  

Como corolário desse exemplo, Hobbes exterioriza a segunda prescrição 

quando assevera: “nas premissas do silogismo pode haver apenas três termos” 

(HOBBES, 2009, p.95). Além disso “não pode haver na conclusão nenhum termos 

que não tenha estado nas premissas” (HOBBES, 2009, p.95).  

Nessa toada, Hobbes expõe uma importante nomenclatura para os termos de 

um silogismo: dos termos que constituem um silogismo, “costuma-se dizer maior o 

que é predicado na conclusão; menor, o que é sujeito na conclusão; ao outro se 

chama médio” (HOBBES, 2009, p.85). 

Essa nomenclatura é de suma importância para as outras prescrições que 

Hobbes faz ao silogismo. Assim, a terceira prescrição afirma: se “o termo médio não 

estiver determinado em relação a uma mesma coisa singular em ambas as 

premissas, delas não se segue conclusão e não se faz silogismo” (HOBBES, 2009, 

p.´95-97). Isso significa que não pode haver premissa em que o termo médio não 

seja completamente nome de alguma coisa, ou não seja completamente nomeado. 
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Para que isso fique mais claro, vamos a um exemplo do próprio Hobbes: o silogismo 

“todo homem é animal, algum animal é quadrúpede, logo, algum homem é 

quadrúpede” (HOBBES, 2009, p. 97) é um argumento defeituoso “porque o termo 

médio animal é determinado na primeira premissa somente em relação a homem” 

(HOBBES, 2009, p. 97), pois dizemos apenas que “animal é nome de homem” 

(HOBBES, 2009, p. 97).  

Como conclusão desse exemplo, bem como da prescrição que o precede, 

Hobbes tira sua quarta prescrição: “de duas premissas em ambas as quais o termo 

médio é particular não se faz um silogismo” (HOBBES, 2009, p.97), pois “quer o 

termo médio seja sujeito nas duas premissas, quer seja predicado nas duas ou 

sujeito em uma e predicado na outra, não está necessariamente determinado em 

relação à mesma coisa” (HOBBES, 2009, p.99). Hobbes fornece vários exemplos 

para ilustrar essa prescrição; iremos destacar um desses exemplos: das premissas 

“algum homem é cego” e “algum homem é douto” (cf HOBBES, 2009, p.99) “não se 

segue que cego seja nome de algum douto, nem que douto seja nome de algum 

cego, dado que o nome douto não contém o nome cego, nem este aquele” 

(HOBBES, 2009, p.99).  

Dito isso, podemos concluir a exposição referente às prescrições que Hobbes 

faz à construção do silogismo. Sendo assim, passaremos à apresentação das 

figuras do silogismo: os “silogismos costumam ser distinguidos pela diversidade das 

figuras, isto é , pelas diversas posições do termo médio” (HOBBES, 2009, p.101)  

Dentre essas figuras que o silogismo pode assumir, a primeira “é aquela em 

que os termos são ordenados segundo a amplitude das significações, tal que o 

termo menor seja o primeiro na ordem, depois, o médio e em terceiro lugar, o maior” 

(HOBBES, 2009, p.101).29 Dessa figura, podemos fornecer um exemplo30 do qual as 

premissas são: “homem é animal” e “animal é corpo” (cf HOBBES, 2009, p. 101). 

Dessas premissas, pode-se concluir que “homem é corpo”.  

Com esse exemplo, podemos encerrar a exposição da primeira figura que o 

silogismo pode assumir. Passaremos, assim, à segunda figura; essa figura, por sua 

                                                           
29

 É importante notar que, nessa figura de silogismo, o termo médio é predicado na primeira premissa 
e sujeito na segunda premissa. Nesse ponto, primeira figura apresentada por Hobbes é idêntica à 
quarta figura apresentada por Copi (1978, p.169). 
30

 É importante salientar que, de cada uma das figuras que iremos expor, pode-se, fazendo variar a 
qualidade e a quantidade das proposições, construir vários modos. Nesse sentido, o exemplo que 
daremos considera apenas um dos modos passíveis de serem construídos a partir da primeira figura.  
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vez, é obtida pela conversão da premissa maior31 quando esta é negativa32. Para 

que isso seja bem compreendido, devemos, primeiramente, nos lembrar de que, 

como vimos, uma proposição do tipo nenhuma árvore é homem é equipolente a uma 

proposição do tipo nenhum homem é arvore. Assim, se temos um silogismo do tipo 

“todo homem é animal, nenhum animal é pedra, logo, nenhum homem é pedra”, 

podemos converter a segunda premissa (a premissa maior) e teremos um silogismo 

da segunda figura proposta por Hobbes: “todo homem é animal, nenhuma pedra é 

animal, logo, nenhum homem é pedra”33.34   

Fornecido esse exemplo, podemos encerrar a explicação da segunda figura. 

Passemos, pois, à terceira figura; essa figura é obtida a partir da primeira figura, por 

meio da conversão da premissa menor35. Assim, vamos partir do seguinte silogismo: 

“todo homem é animal, todo animal é corpo, logo, todo homem é corpo” (cf 

HOBBES, 2009, p.107). Esse silogismo é de primeira figura; podemos obter um 

silogismo de terceira figura convertendo a primeira proposição (a premissa menor). 

Assim, teremos: “algum animal é homem, todo animal é corpo, logo, algum homem é 

corpo” (HOBBES, 2009, p.107) 36.37  

Dito isso, podemos concluir a exposição da terceira figura. Passaremos, em 

seguida, à demonstração da quarta e última figura do silogismo. Essa figura é 

obtida, a partir da primeira figura, através da aplicação da conversão à uma das 

premissas, e da transformação da outra premissa em sua contrapositiva (ver nota de 

rodapé número 23). Para que isso fique mais claro, vamos considerar um exemplo 

adaptado a partir do texto de Hobbes; esse exemplo parte do seguinte silogismo: 

                                                           
31

 A premissa maior é aquela em que se encontra o termo maior.  
32

 Na segunda figura convém que o termo maior seja negativo (cf HOBBES, 2009, p.107)  
33

 Esse exemplo, embora baseado no exemplo de Hobbes, não é idêntico ao do filósofo que prefere 
usar a obversão nas proposições negativas, de modo que temos: “homem é animal, pedra é não 
animal, logo, homem é não pedra” (cf HOBBES, 2009, p.105). Por razões didáticas, optamos por não 
usar, em nosso exemplo, uma forma idêntica a essa utilizada por Hobbes.  
34

 Nesse exemplo, é importante notar que o termo médio é predicado nas duas premissas.  
35

 A premissa menor é aquela em que se encontra o termo menor.  
36

 Para entender essa passagem é essencial que o leitor tenha certa familiaridade com lógica: 
Hobbes, em seu exemplo, faz uso de um recurso que não havia sido citado anteriormente no Do 
Corpo - Parte 1: cálculo ou lógica. Que recurso seria esse? Trata-se daquilo que Copi, como outros 
autores, chama de “conversão por limitação” (COPI, 1978, p.150). Como mencionamos, a conversão 
é um procedimento que não pode ser realizado com todas as proposições; um exemplo disso se dá 
com as proposições universais afirmativas (como todo homem é animal). Quando nos deparamos 
com esse tipo de proposição, o único jeito de realizar uma conversão é alterando a quantidade (de 
universal para particular) da proposição; assim, como no exemplo de Hobbes, a proposição “todo 
homem é animal” seria convertida (por limitação) em “algum animal é homem”. 
37

 Nesse exemplo, é importante notar que, na terceira figura, o termo médio é sujeito em ambas as 
premissas.  
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“todo homem é animal, nenhum animal é pedra, logo, nenhum homem é pedra”38. Se 

substituirmos a primeira premissa desse silogismo por sua contrapositiva, e 

aplicarmos a conversão à segunda premissa obteremos: “todo não animal é não 

homem, nenhuma pedra é animal, logo, nenhuma pedra é homem”.  

Apresentado esse exemplo, podemos encerrar a exposição referente à quarta 

e última figura dos silogismos. Antes, porém, de encerrarmos este capítulo, devemos 

trazer à colação um último tópico necessário para concluir as reflexões de Hobbes a 

respeito do silogismo : trata-se da ideia segundo a qual, na medida em que uma 

proposição categórica necessária é equipolente à sua versão hipotética, podemos 

dizer “que o silogismo categórico e o hipotético se equivalem” (HOBBES, 2009, 

p.111). Para uma melhor compreensão disso, forneceremos um exemplo extraído de 

Hobbes; esse exemplo parte do seguinte silogismo: todo homem é animal, todo 

animal é corpo, logo, todo homem é corpo (HOBBES, 2009, p.111). Esse silogismo 

pode ser reescrito em sua forma hipotética: “se algo é homem, ele é animal, se algo 

é animal, ele é corpo, logo, se algo é homem, ele é corpo”. 

Fornecido esse último exemplo, podemos, finalmente, encerrar o presente 

capítulo. Esperamos, assim, ter conseguido fornecer uma exposição didática dos 

principais movimentos por que passam as reflexões de Hobbes sobre as 

proposições equipolentes e o silogismo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A lógica parece desempenhar papel fundamental na filosofia de Hobbes, pois, 

pelo menos no De Corpore, a filosofia deve partir de dedução em dedução (de 

silogismo em silogismo) procurando alcançar o conhecimento. Esse conhecimento 

que começa a partir das primeiras definições deve desenvolver-se por meio de 

demonstrações passando pela geometria, pela física, pela moral e chegando até a 

política.  
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“UMA PROVA DE AMOR”: 
CONTRAPONDO DIREITOS FUNDAMENTAIS - À VIDA VERSUS LIBERDADE 

CULTURAL 

 
 

Gabriele Delsasso Lavorato Manfré1 
Ana Paula Martinato2 

 
 

Esta pesquisa tem por foco a análise do infanticídio indígena desde seu 

aspecto histórico, principalmente no que tange ao Brasil, bem como a abordagem 

conceitual e jurídica da configuração de tal prática, de maneira a tratar, por fim, do 

direito à diversidade cultural e do direito à vida a partir da teoria do universalismo e 

do relativismo cultural em meio ao filme Uma prova de amor, no qual existe a luta 

constante de uma mãe pela sobrevivência da filha. 

Depreende-se a partir da diversidade cultural que a abordagem deste tema é 

relevante e justificável na medida em que se torna necessário estudar e entender as 

premissas culturais e as formas de tratar as situações de infanticídio indígena, 

considerando-se os preceitos constitucionais. 

O objetivo do trabalho, com isso, voltou-se para compreensão da tradição 

ameríndia denominada infanticídio no limiar das restrições vinculadas ao 

ordenamento jurídico pátrio, de maneira a mostrar a ponderação dos direitos à 

diversidade cultural e à vida em relação ao universalismo e ao relativismo cultural. 

Diante disso a problemática deste trabalho reside na seguinte indagação: 

como tratar os casos de infanticídio indígena de modo a ser colocada em prática a 

ponderação de valores por meio das teorias do universalismo e do relativismo 

cultural? 

Para o devido entendimento da problemática suscitada fez-se necessário a 

delimitação do assunto que se iniciou por uma breve abordagem histórica sobre os 

índios no Brasil e o próprio infanticídio, passando pela definição de tal prática e sua 

colocação no ordenamento jurídico, de maneira que no terceiro tópico observou-se a 

aplicação de teorias já desenvolvidas que podem ser utilizadas no caso. 
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Nesta abordagem, o referencial teórico empregado partiu de uma verificação 

histórica da questão com a utilização de bibliografias não estritamente jurídicas, mas 

também de outras áreas do conhecimento como, por exemplo, da Antropologia, com 

a obra O povo brasileiro de Darcy Ribeiro, bem como artigos e textos jurídicos 

específicos sobre o tema em tratamento. 

Para o desenvolvimento da pesquisa empregou-se o método dedutivo, o qual 

analisou o objeto de estudo mediante uma visão ampla a ser afunilada até a questão 

central levantada, qual seja, a colisão de direitos fundamentais em um paralelo com 

a diversidade cultural que pode ser verificada pela prática do infanticídio indígena 

em relação à saga de uma mãe pela sobrevivência de sua filha diagnosticada com 

leucemia. Também utilizou-se como método histórico como método acessório, já que 

se iniciou de uma abordagem histórica para trabalhar o assunto. 

 

UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA ACERCA DO INFANTICÍDIO E DOS ÍNDIOS NO 

BRASIL 

Ainda que em um primeiro momento pareça evidente que a palavra 

infanticídio ligue-se aos indígenas, tendo em conta que soa mais recorrente na mídia 

e no conhecimento dos indivíduos, atenta-se primeiramente para o equívoco de 

referida orientação, isto porque a perspectiva histórica denota o infanticídio como 

prática antiga e de povos variados. 

Primeiramente, é oportuno mencionar nas palavras de Wieser e Amaral em 

produção científica de veiculação online (s.d.,s.p.) que a expressão “Infanticídio” 

vem do latim infanticidium a denotar “morte de criança nos primeiros anos de vida”, 

no sentido de que “este termo foi caracterizado pela morte induzida, permitida ou 

praticada, pelos mais variados motivos sociais e culturais”. 

De acordo com Natália de França Santos (s.d., p.3) em artigo online intitulado 

“Infanticídio indígena no Brasil: o universalismo dos direitos humanos em face do 

relativismo cultural”, a questão do infanticídio é prática de longa data que não se 

vincula exatamente aos índios, pelo contrário, diz respeito a diversas culturas a 

angariarem distintos motivos para consecução desta conduta: 

 

De maneira geral, esta prática de infanticídio esteve presente em diversos 
povos por diferentes motivos culturais e sociais, estando comumente 
relacionada a atos de controle populacional. [...] É conhecido, por exemplo, 
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o caso das crianças espartanas, as quais, ao nascer, eram examinadas por 
um conselho de anciões. Desse modo, estabelecia-se uma espécie de 
eugenia, de modo que aquelas crianças que possuíssem algum tipo de 
deficiência física ou mental eram condenadas à morte. Na Roma Antiga, o 
pater família dispunha do direito de morte e vida dos seus filhos, o jus vitae 
et necis. Portanto, o infantícidio não era concebido como crime, pois 
crianças imperfeitas ou que consistissem em algum tipo de “desonra” à 
família podiam ser mortas. Este é um período da história (até meados do 
século V a.c) em que o infanticídio era amplamente permitido e praticado, 
não sendo concebido como crime e nem reprovado pelos costumes (Idem). 

 

É possível observar, desta forma, que o infanticídio apresentou-se como 

conduta cultural arraigada na vida de determinadas populações sem ensejar 

qualquer irregularidade ou infração, pois referido ato não era visto como crime, já 

que as mortes vinculadas a esta ação justificavam-se dentre diversificados motivos 

pertinentes a cada povo, de maneira que uma dessas razões tratava das 

imperfeições que as crianças nascidas traziam consigo, sendo algo que a autora 

mencionada definiu como uma espécie de eugenia. 

Em consequência, esta autora também salienta “que é preciso compreender a 

prática do infanticídio e a violência contra a criança como um fenômeno mundial, 

porém de contornos e peculiaridades que variam de acordo com cada povo e cada 

região” (SANTOS, s.d., p. 4), assim, vê-se que o infanticídio não é uma prática atual, 

mas consolidada no tempo em consonância com cada cultura: 

 

Podemos observar a pratica do infanticídio em sociedades orientais como 
na China, Índia, Indonésia, na África em países como Gana onde a pratica 
esta ligada a sobrevivência. O infanticídio, portanto não e um fato isolado, e 
uma experiência atual, observada nas sociedades pelos mais variados 
motivos (WEISER; AMARAL, s.d.,s.p.). 

 

Com isso, de maneira que seja considerada a peculiaridade do infanticídio 

realizado pelos povos indígenas no Brasil, é importante traçar um recorte histórico 

que remonte à colonização do país, de maneira que seja viável visualizar a colisão 

entre diferentes culturas desde épocas remotas, pois 

 

Cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, 
conhecimentos, costumes etc. que distinguem um grupo social. A cultura 
passa de geração em geração determinando a forma de pensar e de ver o 
mundo de cada povo. Cada cultura tem suas crenças do que é certo e do 
que é errado, e, estas crenças, muitas vezes entram em conflito com as 
crenças de outras culturas, como é o caso da cultura de algumas tribos 
indígenas que ainda aceitam o infanticídio, e a nossa, que vê tal ato como 
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um crime que atenta contra um direito fundamental, que é a vida (BATISTA; 
SUPTITZ, 2014, p.3). 

 

Nesta confluência, para melhor entender a diferença cultural por ora 

abordada, remonta-se aos índios no Brasil quando da chegada dos europeus em 

território nacional. 

Desde o início da história da América Latina é possível perceber que a cultura 

ocidental, representada pelos europeus, especificamente os colonizadores 

portugueses e espanhóis, foi sobreposta à cultura indígena, de modo que as 

tradições do povo ameríndio foram alteradas pela dominação de outros costumes 

oriundos dos dominadores. 

Nas palavras de Pinezi (2010) “Um rastro terrível de sangue indígena 

acompanhou a história da colonização de toda América Latina. O genocídio e 

também o etnocídio, praticados por portugueses e espanhóis, deixaram uma marca 

indelével” na existência dos índios. 

A partir disso nota-se que a preservação das tradições indígenas e o convívio 

entre culturas distintas são problemáticas de longa data que se arrastam até a 

atualidade, haja vista que a dificuldade do respeito e da convivência cultural entre 

tradições diversas tende mais a excluir do que a integrar e unir as pessoas. 

Sob um olhar histórico, nesse sentido, é pertinente registrar que a colonização 

do Brasil equivaleu a um “processo de dominação” preocupado com a eliminação 

dos nativos e o descomedimento no uso das riquezas da colônia (SILVEIRA, 2011, 

p.36), o embate cultural então gerou a não aceitação do outro ao mesmo tempo em 

que significou a busca pela sobrevivência. 

Ainda assim, em contemplação aos ensinamentos de Cunha, Silveira (2011, 

p. 37) observa que a política de extermínio tratou de reduzir a população indígena de 

milhões para 200 mil índios, sem contar a passagem do genocídio para o etnocídio 

com a presença da Ordem Jesuíta no Brasil que oprimiu as crenças silvícolas para 

impor a doutrina católica. 

Na mesma esteira, Darcy Ribeiro (1995, p.31) expõe em seu livro “O povo 

brasileiro” que “Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram 

principalmente tribos de tronco tupi que, havendo se instalado uns séculos antes, 

ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes 

culturais”. 
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Em continuação, ao explicar como se realizou a formação do povo brasileiro, 

ressalta a existência conflituosa de várias vertentes quando da vinda dos europeus à 

terra que, adiante, seria chamada de Brasil: 

 

Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, 
como uma guerra bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia 
no corpo e eram mortais para as populações indenes. No ecológico, pela 
disputa do território, de suas matas e riquezas para outros usos. No 
econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização das 
relações de produção, que articulou os novos mundos ao velho mundo 
europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros. No plano 
etnico‐cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova, 
que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios desengajados de 
seu viver gentílico, os negros trazidos de África, e os europeus aqui 
querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas 
matrizes à medida que elas iam sendo desfeitas (RIBEIRO, 1995, p.30). 

 

A construção do povo brasileiro a partir do cenário anteriormente posto não 

pode deixar de analisar as crianças indígenas em tal época, já que o conhecimento 

sobre a condição dos infantes neste período permite uma interpretação mais 

apurada sobre o tema, de acordo com os traços históricos reverberados que 

eclodem reflexos na contemporaneidade instalada. 

No revelar de Mayra Silveira (2011, p.38-39) ao citar registros de jesuítas e 

seminaristas, respectivamente, Fernão Cardim e Jean de Léry, os povos indígenas 

sabiam diferenciar a fase humana correspondente à infância daquela do mundo 

adulto, a destinar importância e afeto para as crianças tanto no aspecto emocional 

como nos cuidados físicos e de saúde, bem como na limpeza de excreções e na 

diferenciação de ornamentos. 

Porém, outros contornos seguiam a vida dos infantes que apresentavam 

alguma deformação corporal, o que é passível de reconhecimento também por meio 

de relatos históricos que observaram as formas que as tribos agiam em referida 

situação. Silveira (2011, p. 39) ao citar um escrito do Padre José de Anchieta aduz 

que “mães matavam os filhos nascidos com alguma deformidade, motivo pelo qual 

não eram encontrados índios com qualquer deficiência”, acrescentando-se também 

a ocorrência do infanticídio em casos da índia ter gerado o bebê em um primeiro 

casamento, casando-se, ao longo da gestação, com outro homem. 

Diante de tal retrato pondera-se 
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[...] que às crianças aceitas pela comunidade indígena seriam dispensados 
cuidados e carinhos que, nem mesmo os meninos e meninas europeus 
tinham acesso. Por outro lado, as que não fossem aceitas teriam a morte 
como único destino. De qualquer forma, a chegada do colonizador, 
certamente, marcou o início da violência generalizada contra a criança e o 
adolescente indígenas, pois, na ânsia de doutrinar, os jesuítas retiravam os 
meninos de suas aldeias, impedindo-os de praticar a própria cultura e 
impondo a observação obrigatória dos costumes cristãos, totalmente 
estranhos aos índios.  

 

Destarte, o reconhecimento do embate cultural ocorrido desde outrora é algo 

acertado e vale dizer que sob o prisma da visão antropológica o infanticídio não 

pode ser interpretado na realidade da sociedade não indígena, de forma que carece 

ser contextualizado na significação de seus nativos, isto porque é preciso entender, 

por exemplo, “os sentidos que, aborto e infanticídio, assumem em contextos 

culturais específicos” (BELTRÃO et. al., 2009, p.4). 

Neste viés, conforme aponta Reis (s.d., p.4) o infanticídio indígena, 

especificamente “na visão antropológica não pode ser considerado crime em razão 

da visão do significado de vida na comunidade indígena que soa diferente das 

demais culturas”.  

Diante disso e em virtude de diversas áreas do conhecimento ter 

posicionamentos diferenciados sobre uma mesma conduta, faz-se necessário seu 

aprofundamento a fim de que seja viável pautar uma sucinta análise sobre o direito 

às tradições culturais e os direitos humanos, nos quais, inclui-se o direito à vida. 

Põe-se que é possível perceber por meio das pequenas informações 

apresentadas que a diversidade cultural foi algo conflituoso desde o primeiro 

contato. Antes os nativos brasileiros permaneciam no território e desfrutavam de 

suas tradições sem empecilhos, todavia, a contradição ocorreu com a chegada dos 

colonizadores europeus ao imporem os seus costumes. 

Pode-se dizer que hoje a questão do infanticídio indígena versus os direitos 

humanos não é no todo diferente do que ocorreu no começo da história brasileira. 

Contudo, a diferença latente é a noção de infância que a cultura no Brasil não 

indígena vive nestes tempos e o quase consenso universal acerca dos direitos 

humanos, pela ótica jurídica, pregados em conformação com a prevalência do direito 

à vida em detrimento da cultura que o possa abalar. 



 

 
50 

 

Procede-se, dessa maneira, no capítulo seguinte a uma consideração sobre o 

infanticídio indígena já enviesado nos moldes do direito brasileiro, consoante sua 

tipificação no Código Penal. 

 

DO INFANTICÍDIO INDÍGENA 

A violência contra as crianças é uma marca triste da sociedade brasileira 

registrada em todas as camadas sociais e em todas as regiões do país, sendo 

inclusive objeto de grandes polêmicas e tentativa de proteção integral e absoluta 

pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Antes de adentrar especificadamente sobre o infanticídio indígena, cabem 

comentários acerca da significação do termo infanticídio. Trata-se de uma prática 

que a população, informalmente, denomina de “assassinato de crianças 

indesejadas”, sem razões e explicações prudentes à luz dos direitos constitucionais 

fundamentais. 

A legislação brasileira, visando reprimir este tipo de conduta e proteger a vida 

do neonato como do nascente, expressamente tipificou como prática criminosa o 

infanticídio. Assim define o Códex Penal em seu art. 123 que no ato de "Matar, sob a 

influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após”, há 

pena de detenção de dois a seis anos. 

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci: 

 

Trata-se do homicídio cometido pela mãe contra seu filho, nascente ou 
recém-nascido, sob a influência do estado puerperal. É uma hipótese de 
homicídio privilegiado em que, por circunstâncias particulares e especiais, 
houve por bem o legislador conferir tratamento mais brando à autora do 
delito, diminuindo a faixa de fixação da pena (mínimo e máximo). Embora 
formalmente tenha o legislador eleito a figura do infanticídio como crime 
autônomo, na essência não passa de um homicídio privilegiado, como já 
observamos (NUCCI, 2010, p. 469) 

 

Dessa forma, é evidente que a mulher sob a influência do Estado Puerperal, 

age precisamente através de perturbações fisiopsíquicas que ocorrem durante o 

parto ou logo após, em razão das dores, do esforço e da perda de sangue e isso 

consequentemente atenua a sua imputabilidade quando a mesma for responder 

juridicamente pelo ato cometido. 

Feitos esses apontamentos, passa-se a tratar sobre o Infanticídio Indígena. O 

assassinato de crianças indesejadas não é uma prática recente na história, ao 
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contrário, faz parte da cultura de muitas tribos indígenas assim como era adotada 

em civilizações antigas. 

Falar em cultura significa apontar comportamentos, crenças, costumes que 

distinguem um determinado grupo social, e que muitas vezes divergem de outra 

cultura, como, por exemplo, no caso das leis brasileiras e dos costumes indígenas, 

constituindo inclusive crime sob a ótica legislativa, crime este que atenta contra 

direitos fundamentais. 

Em razão da expressão cultural, centenas de crianças e pessoas indígenas 

são enterradas vivas, sufocadas, envenenadas ou abandonadas para morrer na 

floresta. Mães são muitas vezes forçadas pela tradição cultural a desistir de seus 

filhos, não podendo contar com a proteção integral, absoluta e fundamental com que 

contam as outras crianças brasileiras, pois a cultura, imutável e estática, é colocada 

acima da vida e no ápice das leis para este grupo. 

Nesta ótica, verifica-se uma clara inter-relação entre o presente artigo e o 

filme “Uma Prova de Amor”, vez que se observa neste trabalho uma prática cultural 

que afronta além do direito à vida, o próprio amor das mães para com seus filhos. 

Muitas mães, através da imposição da cultura de seu grupo, são forçadas a abrir 

mão de seu maior bem- o filho- por motivo cultural que nem sempre corresponde a 

sua vontade enquanto pessoa humana que influencia na vida da prole. 

A prática é resumida ao homicídio de crianças sob a justificativa da 

preservação cultural, ou seja, consiste no sacrifício de vidas em nome de crenças 

tribais. O infanticídio pode ocorrer por diversas razões, como em caso de portadores 

de deficiência física ou mental, gêmeos, crianças nascidas de relações extra-

conjugais ou consideradas portadoras de má-sorte para a comunidade. Salienta-se 

que as vítimas de infanticídio indígena incluem crianças de diversas faixas etárias. 

Nesse sentido, “as crianças indígenas fazem parte dos grupos mais 

vulneráveis e marginalizados do mundo, por isso é urgente agir a nível mundial para 

proteger sua sobrevivência e direitos (…)”, segundo constatou o Relatório do Centro 

de Investigação da UNICEF, em Florença, Madrid, fevereiro de 2004. 

As comunidades indígenas representam civilizações autônomas e com 

características culturais, políticas e sociais próprias e diversificadas, que convivem 

de forma harmoniosa e ajudam a formar a diversidade cultural brasileira.  Ocorre que 

os índios têm sido objeto de diversas imagens e conceituações por parte da 
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sociedade brasileira, inclusive pelos próprios índios, marcadas profundamente por 

preconceitos e ignorância, como se constata pelas práticas dos homicídios de 

crianças inocentes por mera preservação cultural, a ponto de contrariar a legislação 

nacional e seus fundamentos intrínsecos, como a vida e dignidade da pessoa 

humana. 

Dessa maneira, a sociedade brasileira não índia acaba por considerar os 

costumes silvícolas como culturas em estágios inferiores, cuja única perspectiva é a 

integração e a assimilação à cultura global. Os povos indígenas, por sua vez, com 

forte sentimento de inferioridade, lutam pela autoafirmação de sua identidade 

cultural e pela conquista de direitos e de cidadania nacional e global, persistindo 

com atrocidades inadmissíveis até sob a normativa internacional.  

O fundamento do infanticídio indígena é a busca pela pureza étnica, pela 

persistência da cultura, de modo que essas crianças, já mencionadas anteriormente, 

impediriam o funcionamento normal da comunidade, seja para os afazeres 

cotidianos, seja para bons guerreiros. Nesta perspectiva, não restaria alternativa 

senão a morte desses sujeitos de direitos, pois não se encaixam nos padrões 

aceitáveis pela coletividade e, por consequência, não conseguiriam qualquer tipo de 

inserção no grupo. 

Não obstante a diversidade cultural tão defendida pelos silvícolas, já se tem 

na própria população indígena um movimento contra a prática do infanticídio, o 

chamado “Movimento Indígena a favor da Vida” que, conforme aponta a página 

online oficial do movimento, é integrado por algumas etnias indígenas como Kaiwa, 

Tucano, Kamayuráe Bakairi, reconhecendo a prática do assassinato de crianças 

como inadequada e cruel. 

Ao passo deste Movimento Indígena, na mesma linha de raciocínio caminha 

uma análise em contraponto ao filme “Uma Prova de Amor”, já que demonstra a 

intolerância desta prática cultural entre os próprios integrantes da comunidade, seja 

pelo respeito à vida, seja pelo amor entre as famílias, em especial, entre as mães e 

seus filhos, a fim de dar-lhes a chance de uma vida digna, sem atrocidades e mortes 

infundadas. 

Nesta conjuntura, a cada dia o assassinato indígena vem ganhando mais 

opositores, inclusive dos participantes deste grupo social, de modo que a cultura não 

pode justificar uma prática tão cruel contra vulneráveis. Logo, o infanticídio é uma 



 

 
53 

 

prática inaceitável em um Estado ancorado na inviolabilidade dos direitos humanos 

seja através da Lei Fundamental, seja pela adesão de tratados e legislações 

internacionais.  

Assim, o assassinato de vulneráveis não tem mais espaço na sociedade 

brasileira, mesmo em comunidades isoladas como as tribos indígenas, haja vista 

que os argumentos culturais dos silvícolas não podem ferir o direito mais importante 

e basilar da humanidade que é a vida, sem o qual inexistem outros direitos e 

garantias constitucionais fundamentais. 

 

DA DIVERSDADE CULTURAL E DO DIREITO À VIDA 

O pluralismo cultural, sem sombra de dúvida, é uma característica nacional. A 

formação da sociedade brasileira e de sua identidade é fruto de uma combinação de 

valores, crenças e costumes variados, que deriva de uma operação envolvendo 

todas as culturas presentes na história brasileira, com resultado de conscientização 

da identidade nacional, a qual continua em processo de formação. 

Pois bem, é neste contexto de conscientização da identidade nacional que se 

debate o infanticídio indígena, em consonância a sociedade brasileira e 

principalmente a legislação em vigor. O Brasil é um país que reconhece variadas 

manifestações culturais existentes e confere autonomia aos grupos sociais e logo 

em sua Lei Fundamental, dentre os objetivos da República dispõe sobre promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.  

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” é o que 

expõe a Constituição Federal em seu artigo 5º.  

Ao mesmo passo, o reconhecimento da diversidade de culturas e o direito ao 

patrimônio cultural pelos povos indígenas foram defendidos nos artigos 215 e 233 do 

texto Constitucional: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. 
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§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.(...) 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 

 

Acerca do direito à diversidade cultural, ensina Paulo Bonavides: 

 

O direito à diversidade cultural é uma garantia concedida a determinados 
grupos culturalmente diferenciados de que suas tradições, crenças, e 
costumes possam ser preservados e protegidos frente a movimentos de 
interculturalidade, ou seja, ninguém pode ser obrigado a abster-se de 
possuir suas próprias tradições, crenças e costumes, ou mesmo de ser 
obrigado a aderir às tradições, crenças e costumes de outros grupos 
(BONAVIDES, 1999, p. 488). 

 

Nesta ótica, aos índios foram reconhecidos direitos de caráter individual e 

social como o direito à organização, à preservação de costumes, línguas, crenças e 

tradições, sendo considerados verdadeiros sujeitos de direito.  A cultura passou a 

ser a principal preocupação na garantia dos direitos indígenas, em que o povo 

indígena é visto como “diferente”, e não como “inferior”, foi o reconhecimento do 

direito à diferença em uma Carta Magna fundamentada no princípio da igualdade, 

preservando sua identidade e cultura diferenciada, cedendo um passo ao 

reconhecimento da diversidade cultural.  

A “Constituição da Cidadania” trouxe aos índios a característica de cidadãos, 

titulares de direitos e deveres inerentes à cidadania. Toda pessoa deve ter sua 

dignidade respeitada e a sua integridade protegida, independentemente de sua 

origem, raça, etnia, gênero, idade, condição econômica e social, orientação ou 

identidade sexual, credo religioso ou convicção política. 

Verifica-se, desse modo, que o direito indígena foi uma das grandes 

inovações da Constituição de 1988, entretanto, tal dispositivo é utilizado como um 

escudo para forjar a responsabilidade estatal no tocante ao tema do infanticídio 

indígena. Às crianças e adolescentes são reservados pela doutrina da proteção 

integral e prioridade absoluta direitos constitucionais como a qualquer outro cidadão, 

posto que o público infanto-juvenil deixou de ser visto como objeto e passou aos 

olhos dos legisladores também como sujeitos de direitos. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à vida e condições 

dignas à criança e ao adolescente através da aplicação de políticas públicas, 

enfatizando a esta classe de sujeitos à proteção e as garantias já previstas 

Constituição: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
essa Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta propriedade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

 

Inexiste distinção entre crianças de sociedades não-índia e crianças 

indígenas, fazendo com que os direitos assegurados no Estatuto incluam com 

totalidade todas as crianças nascidas no país, reforçando igualdade perante as leis 

brasileiras. O Estatuto garante não só o direito à vida, mas também, assegura uma 

existência digna á criança e ao adolescente com convivência familiar. 

Logo, da questão em debate, visualiza-se um nítido conflito entre valores 

constitucionais como direito à dignidade humana, englobante do direito à vida, e o 

direito ao reconhecimento das tradições indígenas. É inegável que, ao respeitar 

integralmente a prática indígena e não intervir na morte de crianças indígenas, o 

Estado Brasileiro atuaria de modo a consentir com a violação de direitos 

fundamentais reconhecidos pelo próprio Estado Democrático de Direto. 

É sob esta ótica, no tocante à ponderação de valores, que se evidencia o 

inevitável cotejo de duas correntes teóricas: a do universalismo abrangente e a do 

relativismo cultural, as quais serão tratadas de modo sintetizado. 

A teoria do relativismo cultural é baseada na compreensão de que existe uma 

ampla diversidade cultural e que cada cultura deve ser respeitada, pois cada uma 

tem sua própria coerência interna. Assim, o relativismo cultural é um instrumento 

metodológico que visa à realização de pesquisas, que ampara a percepção dos 

antropólogos de que os traços culturais possuem um significado para a sociedade.  

Essa corrente relativista não permite que um indivíduo, no caso a sociedade 

não indígena ou o próprio Estado, proponha mudanças em seu ambiente cultural, 

pois a cultura é imutável. O elemento cultural seria relevante e absoluto, o costume 
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como algo natural e a prática como algo justificável, aceitando assim o assassinato 

de crianças. 

Para os defensores do relativismo, cada cultura possui seu discurso 

diferenciado acerca dos direitos fundamentais, de modo que a formação de uma 

moral universal é impedida pelo pluralismo cultural, fazendo-se necessário o respeito 

para com as diferenciações culturais de cada sociedade, bem como sua moral 

peculiar, que se enraíza na cultura, e não na humanidade.  

Para esta corrente, enquanto o infanticídio não é bem visto pela sociedade 

em geral, nas tribos em que é praticado é encarado como uma prática normal, 

devendo ser aceita de forma estática e estanque. Assim não caberia a intervenção, 

seria como se fossem “mundos” isolados, com diferentes percepções e valores, nos 

quais só competiria a eles julgar o certo ou o errado. 

Nos dizeres de Gisele Mendes de Carvalho e Nilson Tadeu Reis Campos 

Silva:  

 

Na ótica relativista, os diretos das populações indígenas são anteriores à 
criação do próprio Estado, e como decorrência de serem originários, são 
infensos a quaisquer políticas ou ações que adotem perspectivas tidas 
como assimilacionistas, sob pena de se ver povo indígena como mera 
categoria social transitória, fadada, assim, ao desaparecimento (2014, p.36). 

 

Esta teoria é duramente criticada, uma vez que leva o culturalismo ao 

extremo, isola as culturas sem proporcionar um diálogo e convívio entre elas, 

permitindo atos cruéis que atentam contra a dignidade da pessoa humana, tidos 

como certos. 

É claro que a minoria indígena precisa de reconhecimento de sua existência e 

proteção especial, seja pela sociedade, seja pelo Estado. Contudo, dentro desta 

minoria, há outros grupos vulneráveis fragilizados na proteção de seus direitos, com 

violações rotineiras da dignidade humana, tidos como invisíveis para a tribo ou 

nação, como as crianças e pessoas portadoras de deficiência: 

 

E é essa possibilidade de se identificarem pessoas vulneráveis mesmo 
entre integrantes de minorias que autoriza, ou antes, exige, o deferimento 
de proteção especial às mesmas, sobrepostas até à conferida ao seu povo, 
contextualizando ambas- povos indígenas e indígenas na sociedade 
brasileira, sem prejuízo de sua identidade peculiar, em obediência mesma à 
natureza pluriétnica e multicultural do Estado brasileiro, enunciada nos 
artigos 215 e 216 da Constituição (CARVALHO; SILVA, 2014, p. 38-39). 
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De lado oposto à teoria relativista, tem-se a teoria universalista, numa visão 

prioritária do individualismo, da sua liberdade e autonomia, para que assim possa 

ser percebido dentro dos grupos. 

Na busca de mecanismos que garantam a proteção da dignidade humana, o 

processo de universalização dos direitos humanos engloba a elaboração de 

tratados, convenções e criação de órgãos competentes para a fiscalização do 

cumprimento desses direitos.  

As críticas dos relativistas à proposta universalista dos direitos humanos 

estão no fato de que essa visão universal é fundamentada em uma perspectiva 

antropocêntrica, não admitida por todas as culturas no país. Segundo os 

universalistas, o fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana, como 

valor essencial para a própria condição humana, devendo ser aceita por todos os 

grupos. 

Significa dizer que para os universalistas todos os Direitos do homem são 

universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Malgrado se devam ter 

sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os 

antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, 

independentemente dos seus sistemas político, econômico e cultural, promover e 

proteger todos os Direitos do homem e liberdades fundamentais, no caso em 

epígrafe, a proteção particular idosos, mulheres, jovens, crianças e portadores de 

deficiência vítimas do, impropriamente designado, infanticídio indígena. 

Nesta perspectiva, o assassinato indígena no Brasil depreende um confronto 

entre o relativismo cultural e o universalismo dos direitos humanos, vez que a morte 

aqui abordada traz correlação à questão das crenças e os mitos dessas tribos, com 

leis “particulares” que priorizam a coletividade/ comunidade, não o indivíduo em sua 

característica intrínseca.  

Na tutela dos direitos dos índios, seja pela FUNAI, seja pelo PL 1057/2007, 

além do Estatuto do Índio e Declarações Internacionais quanto à matéria 

questionada, tramita, atualmente, na Câmara dos Deputados, a Proposta de 

Emenda (PEC) 303/2008 que “reconhece aos índios o respeito à inviolabilidade do 

direito à vida nos termos dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição 

Cidadã. 
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Nesta celeuma, numa técnica de ponderação de valores, tem-se de um lado o 

princípio da dignidade da pessoa humana, diretriz de todo e qualquer direito 

fundamental, e de outro o direito à diversidade cultural dos povos indígenas, com 

práticas cruéis contra vulneráveis. 

Entende-se pela ponderação de valores, quanto à inegável 

preponderância  do direito à vida em detrimento do direito à liberdade cultural neste 

conflito entre direitos fundamentais ora em estudo. 

Isto porque, ainda que não se queira não impor arbitrariamente uma cultura 

diferente aos ameríndios, enfatiza-se o direito inalienável à vida sobre qualquer outro 

direito, inclusive a diversidade cultural.  

Assim, no caso especifico, à luz dos preceitos constitucionais e da normativa 

internacional, a teoria do universalismo se verifica mais apropriada para a solução 

do conflito que se apresenta, porém, de forma mitigada, sem deixar de lado a 

proteção à identidade cultural dos indígenas em outros pontos que não ceifam a vida 

de inocentes/vulneráveis. 

Nesse diapasão, é evidente que o direito à diversidade cultural, apesar de ser 

um progresso da legislação pátria, não pode ser transposto ao mesmo nível do 

direito à vida, de forma a mitigar, no caso dos infanticídios, a sua natureza de 

indisponibilidade e inalienabilidade. 

Por fim, defende-se aqui uma terceira teoria, em termos de um universalismo 

mitigado. Ademais, malgrado os silvícolas sejam considerados inimputáveis pelo 

Códex Penal, não restam dúvidas de que os indígenas incorreriam em graves crimes 

contra a pessoa no caso ora em estudo, estejam eles integrados ou não à sociedade 

brasileira, pois são capazes de entender o que é licito ou ilícito, devendo assim 

adequar a responsabilidade penal aos institutos jurídicos existentes no 

ordenamento. O que não pode ocorrer é a impunidade dos silvícolas frente às 

violações dos direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos argumentos expostos é possível considerar que o infanticídio é 

uma prática afeta a diversas culturas desde a Antiguidade, constituindo um equívoco 

a crença de que o infanticídio é tradição própria dos povos ameríndios.  



 

 
59 

 

Diante da perspectiva histórica verificou-se, ainda, que os índios brasileiros 

diferenciavam a infância da fase adulta e reportavam cuidados específicos para as 

necessidades infantis, tanto no aspecto emocional quanto físico, porém, tal situação 

necessitava que o infante fosse reconhecido pelos membros da tribo. 

Deformidades físicas e o casamento da índia com outro homem no período 

gestacional acarretavam o infanticídio o que, na sociedade brasileira de hoje não 

indígena é visto como crime tipificado no artigo 123 do Código Penal. 

Com isso, abre-se espaço para discussão teórica acerca do direito à 

diversidade cultural em relação à prevalência dos direitos humanos, especificamente 

no que condiz ao direito à vida e é justamente esta ótica que pode ser estabelecida 

entre a prática do infanticídio em análise com o filme Uma prova de amor. 

No filme, a busca constante de uma mãe pela sobrevivência da filha que foi 

diagnosticada com uma doença agressiva denominada de leucemia faz um 

contraponto real das diferenças culturais quanto à valorização do bem vida, pois que 

uma deformação física da criança indígena a pouco nascida acarreta sua morte sem 

qualquer resgate pela mudança, cura ou enfrentamento da questão.  

Contudo, não se tratou de considerar uma cultura melhor ou pior que a outra. 

Inversamente a isso com o estudo sobre o assunto tornou-se viável considerar a 

ponderação de valores como um caminho a ser perseguido no sentido da teoria do 

universalismo, tendo em conta que a diversidade cultural deve existir sem afrontar o 

direito à vida, o que chamou-se de universalismo mitigado. 
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LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO: 
O OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO E A SÚMULA N. 436 DO STJ 

 
 

Diego Nassif da Silva1 
 
 

INTRODUÇÃO 

Não raro o Direito Tributário é abordado de maneira acrítica e pragmática. 

Isso porque, além de ser ramo bastante especializado e legislado no Brasil, há 

tempos o Código Tributário Nacional (CTN) mostra-se superado em suas bases 

científico-conceituais, muito afetas a ficções jurídicas de utilidade duvidosa, e 

práticas defasadas em relação à sociedade. Hoje, por resultado, a doutrina é 

dispersa, mas com expoentes de excelência, e a jurisprudência é vacilante, não 

obstante definidora dos rumos do Direito Tributário no país. Tem-se, pois, ao 

tributarista a dura divisão, e a consequente escolha, entre prática e teoria. 

Neste cenário, o instituto do lançamento tributário reflete muito bem toda essa 

instabilidade decorrente da corrosão de conceitos e de sua fetichização 

jurisprudencial, tornando-se tema ainda mais tormentoso quando analisado em sua 

modalidade mais utilizada: o lançamento por homologação previsto no artigo 150 do 

CTN. É neste âmbito que o presente artigo científico se insere, abordando um tema 

geralmente relegado a discussões periféricas, qual seja, a definição do objeto da 

homologação referida no precitado dispositivo. Assunto este que insinua maior 

importância prática e acadêmica do que lhe é comumente atribuído, e que hoje, com 

a edição da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pode ter, por 

consequência, essa relevância extinta ou, ao revés, revigorada. 

Com isso, ante a natureza e verticalidade do estudo proposto, cumpre 

primeiramente fixar balizas científicas através da sucinta apresentação do instituto 

do lançamento na sua modalidade por homologação, investigando a partir daí as 

possibilidades existentes na definição do objeto da homologação – caso em que a 

própria essência deste último instituto merece ser analisada. Só assim, uma vez 

anotada a relevância prática e teórica da definição de tal objeto, é possível elucidar, 
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à luz de uma prévia análise do novel preceito sumular, as alterações por ela geradas 

nesta matéria, que, como se pretende demonstrar, ainda que negligenciada, 

continua a ser essencial à teoria e à prática tributárias no Brasil. 

 

ARTIGO 150 DO CTN: O OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO 

E, de início, vale frisar que o art. 142 do CTN define a natureza administrativa 

do lançamento como procedimento administrativo, ainda que se externe como 

verdadeiro ato administrativo. É que o lançamento pressupõe a existência de uma 

série ordenada de atos que, compondo um procedimento, seriam despropositados 

sem uma adequada formalização final, objetivando-os inclusive no tempo. Daí a 

ilusão de ato único, pois só se tem ciência do lançamento com a sua notificação (art. 

145, caput, do CTN) – quando o mesmo já está pronto e acabado2. 

Nesse passo, é importante que se distinga desde já o procedimento 

administrativo de lançamento (art. 142 do CTN), que é oficioso, unilateral e privativo 

da autoridade administrativa, do processo tributário administrativo (art. 151, III do 

CTN), pelo qual se permite instaurar um contraditório ainda em sede administrativa, 

suspendendo o crédito tributário constituído, podendo vir a alterá-lo ou extingui-lo3.  

Da mesma forma, pode se mostrar ambígua a natureza jurídica do 

procedimento de lançamento tributário, posto que, se de um lado ele tende a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, 

apresentando aí natureza declaratória; de outro, importa no meio pelo qual a 

autoridade administrativa constitui o crédito tributário, tendo natureza constitutiva.  

                                                           
2
 A notificação não é requisito de existência ou validade do lançamento, mas de sua eficácia face o 

sujeito passivo. Pelos art. 145, caput do CTN e arts. 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72, nota-se que o 
lançamento independe da notificação e, ao contrário do que se possa supor, não há necessidade de 
contraditório, pois oficioso, unilateral e privativo do fisco. Porém, se a decadência atinge o direito, não 
ocorrendo uma vez este exercido, pode haver crédito sem estar ainda em curso a prescrição. Assim, 
sendo inadmissível a existência de crédito tributário ad eternum, deve-se aceitar a ficção de que, 
ainda que regulamente constituído, o prazo decadencial não deixa de correr ante o obrigado 
enquanto o mesmo não é regularmente cientificado.  
3
 Contrariando Hugo de Brito Machado (2007, p. 202, 209, 217), para quem o crédito tributário só 

ganha exigibilidade com sua constituição definitiva, é de se entender que o processo tributário 
administrativo não é mera fase contenciosa, conseguinte à fase oficiosa, do lançamento, de modo 
que a previsão do art. 151, III do CTN trata de verdadeira hipótese de suspensão da exigibilidade 
administrativa do crédito tributário já plenamente constituído pelo lançamento (cf. CTN). Disso, 
também é a opinião de que o prazo prescricional corre da constituição definitiva (art. 174 do CTN) do 
crédito tributário, quando, uma vez decorrido o prazo de pagamento, surge a pretensão executória 
pela a inequívoca caracterização da mora – o que se faz em estrita atenção à sistemática do CTN, 
não obstante a pertinente crítica à duração do contencioso administrativo. 
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Em que pese esta aparente natureza jurídica mista, nos parece fato que o 

crédito tributário surge com a própria obrigação tributária, possuindo natureza 

jurídica meramente declaratória. Porém, por força da ficção jurídica criada pelo CTN 

em vigor, é imperioso aceitar que se reputa obrigação tributária e crédito tributário 

duas situações distintas de uma mesma realidade, distinguidas basicamente em 

função dos diferentes graus de exigibilidade4 sob a qual é observada. 

Feitas tais considerações, é de destaque a lição de Rui Barbosa Nogueira: “o 

lançamento é uma atividade privativa da administração, embora, como veremos, 

comporte a colaboração do contribuinte e/ou de terceiros” (1980, p. 221). Com isso 

se mostra possível, pois, distinguir as modalidades de lançamento através do grau 

de colaboração exigida do obrigado: que na de ofício (art. 149 do CTN) é nenhuma; 

naquela por declaração (art. 147 do CTN), apenas prestar informações sobre a 

matéria de fato; e no lançamento por homologação (art. 150 do CTN), não só levar a 

conhecimento a matéria de fato, como também apurar todos os elementos 

envolvidos no procedimento de lançamento, antecipando a extinção do crédito 

tributário5 sob condição resolutória de posterior não homologação6. Vejamos: 

 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do 
lançamento. 
§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à 
extinção total ou parcial do crédito. 
§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na 
imposição de penalidade, ou sua graduação. 
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 

                                                           
4
 A obrigação tributária não tem exigibilidade alguma. O crédito tributário, embora goze de certeza, 

liquidez e exigibilidade administrativa, não possui o atributo da auto-executoriedade pela 
Administração. Esse crédito também não goza per si da condição de título executivo, pois, 
diferentemente dos créditos no direito privado em geral, carece de executoriedade. Tal requisito à 
exigibilidade judicial é obtido somente após sua inscrição em dívida ativa (art. 585 do CPC). 
5
 Ainda que o artigo fale em pagamento, não se verifica impedimento a outras formas de extinção. 

6
 “(...) o dispositivo apresenta nítida contradição, devendo ser, então, assim interpretado: a não-

homologação do lançamento resolve (desfaz) os efeitos do ato (i.e., extinção do crédito tributário)” 
(SABBAG, 2009, p.713). 



 

 
65 

 

lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (BRASIL, 2010a). (grifo nosso). 

 

Nesse âmbito, referente à definição do regime jurídico de lançamento a ser 

adotado, o autor português Alberto Xavier (2005, p. 98 et seq.) divide a doutrina 

entre: teoria objetiva ou do regime jurídico, pela qual a aplicação de um ou outro 

regime de lançamento deve basear-se só na modalidade de lançamento do tributo 

adotada em lei; e teoria subjetiva, na qual a conduta do sujeito passivo pode influir 

no regime de lançamento a ser aplicado. E no que tange ao art. 150 do CTN, esta 

última corrente subdivide-se ainda em: teoria do pagamento, na qual essa é a 

atividade determinante para aplicação ou não do regime ali previsto; e teoria da 

informação, em que mera apresentação da declaração pelo contribuinte é 

fundamental à definição do regime jurídico aplicável. 

Entretanto, da leitura dos arts. 147 a 150 do CTN, percebe-se que em última 

análise é o próprio CTN que fixa se há ou não atividade do obrigado a influir no 

regime jurídico do lançamento, (con)fundindo as correntes citadas: por lei a conduta 

do obrigado é relevante. Porém, resta a questão: qual conduta seria essa?  

Os destaques no texto acima transcrito revelam certa obscuridade na norma, 

pois se no caput homologa-se a atividade assim exercida pelo obrigado – tendo, 

pois, relevância essa conduta –, nos §§ 1º e 4º, homologado é o próprio lançamento. 

Aliás, no primeiro caso, a expressão usada pode se referir tanto ao pagamento 

antecipado quanto à apuração levada a conhecimento do Fisco, havendo quem 

defenda como objeto o seu conjunto: declaração e recolhimento. Isso sem falar na 

tese de que a homologação recairia sobre a própria atividade tributada.  

Assim, impende passar-se ao estudo das hipóteses enumeradas acima, mas 

não sem antes compreender o próprio instituto jurídico da homologação. 

 

Homologação 

Quanto ao instituto jurídico da homologação, segundo o Vocabulário Prático 

de Tecnologia Jurídica de Iêdo Batista Neves: 

 

HOMOLOGAÇÃO, s.f. – Diz-se da decisão pela qual o juiz aprova ou 
confirma uma convenção particular, ou ato processual realizado, a fim de 
que tenha força obrigatória, pelos efeitos legais que produz. Diz-se, 
também, da sentença judicial, que permite ou autoriza a execução de outra, 
por juiz diferente, ou de país diverso.(1987,[s.p.]). 
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Já para Aurélio Buarque, a homologação corresponde à “aprovação dada por 

autoridade judicial ou administrativa a certos atos particulares para que produzam 

efeitos jurídicos que lhe são próprios.” (FERREIRA, 1986, p. 904-905).  

A etimologia da palavra, derivada do grego homólogos (concordante, 

harmônico, conveniente), não deixa dúvidas de que a homologação induz à ideia de 

declarar a equivalência, a semelhança, a conformação, entre elementos diversos. 

Desse modo, a homologação não revela uma ação de tornar concordante, mas de 

reconhecer uma concordância. Outra, aliás, não parece ser a conclusão obtida por 

De Plácido e Silva em seu Vocabulário Jurídico: 

 

HOMOLOGAÇÃO.  Derivado do verbo latino homologare, provindo do grego 
omologein (reconhecer), na terminologia jurídica exprime especialmente o 
ato pelo qual a autoridade, judicial ou administrativa, ratifica, confirma ou 
aprova um outro ato, a fim de que possa investir-se de fôrça executória ou 
apresentar-se com validade jurídica, para ter a eficácia legal. (...). (1967, p. 
768). (grifo no original). 

 

Note-se, pois, que o juiz ou a autoridade administrativa que homologa, tão 

apenas aprova ou confirma dada convenção particular por ser ela (desde então) 

concordante, harmônica, conveniente, adequada, conformativa da ordem jurídica. 

Assim, a autoridade administrativa ou judicial não atribui validade ao ato, mas tão 

somente supre uma condição para que este ato possa produzir efeitos jurídicos 

especiais, próprios. Ou seja, o ato por si existe e é válido, embora ineficaz para os 

fins que prescindem da homologação.  

Portanto, como se pode perceber, o ato de homologação não é constitutivo de 

uma condição de validade, mas declaratório da existência de uma condição para a 

particular produção de efeitos (eficácia). 

 

Homologação do fato jurídico tributário 

Dito isso, prossegue o estudo com uma hipótese pouco usual: a atividade 

assim exercida pelo obrigado seria o próprio fato jurídico tributário. Tal tese pode ser 

afastada por dois motivos: a uma, porque a hipótese de incidência não se restringe a 

atividades exercidas pelo obrigado (e.g. imposto sobre serviços), podendo também 

abranger simples estados (e.g. imposto sobre propriedade territorial rural) ou fatos 

que independem da vontade do sujeito passivo (e.g. imposto de transmissão causa 
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mortis); a duas, pois não interessa e nem é da competência da autoridade 

fazendária a homologação de fatos jurídicos para produção de efeitos, imperando o 

princípio da pecúnia non olet (art. 118 do CTN). 

Diante do exposto, a atividade exercida pelo obrigado e que é objeto da 

homologação, consoante dispõe o art. 150 do CTN, não pode corresponder a 

qualquer atividade ligada ao fato gerador da obrigação tributária. 

 

Homologação do lançamento 

Prosseguindo pela ideia de homologação do lançamento constantes dos §§ 1º 

e 4º do art. 150 do CTN, cumpre verificar que o lançamento ocorre por 

homologação: antes da homologação não há lançamento a homologar, posto que 

aquele precede este. Em outras palavras: só existe o lançamento se houver a 

homologação, de modo que, por impossibilidade lógica não há homologação do 

lançamento e sim lançamento por homologação.  

Quanto à hipótese aventada por parte da doutrina de que o lançamento neste 

caso seria realizado pelo próprio obrigado (autolançamento), cumpre lembrar que o 

lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), 

podendo ele apenas colaborar de forma ostensiva para tanto. Com isso, só pode 

existir lançamento tributário em razão de uma conduta, ainda que omissiva (e.g. art. 

150, §4º do CTN7), da autoridade administrativa, sendo inexistente, por absoluta 

impossibilidade jurídica, o lançamento feito pelo obrigado8. 

 

Homologação do pagamento 

Superadas as hipóteses anteriores, segue-se pelo estudo da tese segundo a 

qual a atividade assim exercida pelo obrigado se refere ao pagamento sem prévio 

exame da autoridade administrativa.  

Embora a colocação da tese demonstre pertinência gramatical e lógica dentro 

do texto da lei, deve-se atentar que o pagamento é modalidade de extinção do 

                                                           
7
 A expressão homologação tácita é equivocada, pois, a rigor, não há homologação (ficta) e sim a 

decadência do direito de lançar do fisco. A ficção é feita a fim de que se repute constituído o crédito 
com o simples exercício da atividade pelo obrigado sem que, no prazo fixado, tenha o fisco se 
pronunciado. Do contrário, a presunção haveria de ser no sentido de que não houve constituição do 
crédito. Contudo, como ficará demonstrado adiante, tal construção perde de vez sua relevância com o 
advento da Súmula 436 do STJ, já que a declaração, por si, constitui o crédito tal como apurado.  
8
 O que não implica dizer que não existam outras formas de constituição do crédito tributário, inclusive 

por iniciativa exclusiva do sujeito passivo – e.g. confissão de dívida e denúncia espontânea. 
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crédito tributário (art. 156, I do CTN) e não da sua constituição – e que é a finalidade 

do lançamento. Disso, torna-se verdadeiramente perturbador crer que o crédito 

tributário surge justamente pelo instituto jurídico que o extingue, ou pior, por aquele 

que confirma sua extinção9. 

Além disso, a homologação do pagamento é construção vazia, pois a eficácia 

do pagamento independe de homologação, sendo desde logo eficaz. Aliás, atente-

se que mesmo que não haja a homologação, caso o fisco faça o lançamento de 

ofício, qualquer quantia entregue em pagamento em relação ao fato jurídico 

tributário narrado será eficaz a fim de abater eventuais valores reputados devidos e 

não saldados (art. 150, § 3º do CTN). Na verdade, o pagamento só não será eficaz 

na hipótese de não se configurar realmente como pagamento, ou seja, quando não 

houver crédito a ser extinto – caso em que se deve requerer a repetição do indébito 

ou a compensação com outros créditos eventualmente devidos. 

Além disso, não se pode conceber qualquer finalidade prática no fato da 

autoridade administrativa homologar ou não um pagamento, já que, ainda que 

indevido for, certamente não vai a autoridade administrativa devolvê-lo de ofício. 

Portanto, se o pagamento não é forma de constituição do crédito tributário, 

mas de sua extinção, e se a homologação não é condição de eficácia do 

pagamento, não há razão aparente para que o legislador tenha criado a figura da 

constituição de crédito tributário por meio de ato que visa atribuir eficácia a um 

instituto jurídico destinado a extingui-lo – o qual, por si só, é desde logo eficaz.  

 

Homologação do procedimento 

                                                           
9
 Quanto a isso se observe trecho de um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, 

filiando-se à jurisprudência do STJ, cita trecho da obra de Paulo de Barros Carvalho: “No ponto, a 
lição de PAULO DE BARROS CARVALHO: „a conhecida figura do lançamento por homologação é 
um ato jurídico administrativo de natureza confirmatória, em que o agente público, verificado o exato 
implemento das prestações tributárias de determinado contribuinte, declara, de modo expresso, que 
obrigações houve, mas que se encontram devidamente quitadas até aquela data, na estrita 
consonância dos termos da lei. Não é preciso despender muita energia mental para notar que a 
natureza do ato homologatório difere da do lançamento tributário. Enquanto aquele primeiro anuncia 
a extinção da obrigação, liberando o sujeito passivo, este outro declara o nascimento do vínculo, em 
virtude da ocorrência do fato jurídico. Um certifica a quitação, outro certifica a dívida. Transportando a 
dualidade para outro setor, no bojo de uma analogia, poderíamos dizer que o lançamento é a certidão 
de nascimento da obrigação tributária, ao passo que a homologação é a certidão de óbito.‟ (Curso de 
Direito Tributário – Saraiva – quarta edição- 282-283).”. (BRASIL, 2010j). Referido trecho citado pelo 
acórdão, e que é claramente alusivo à homologação do pagamento, foi suprimido nas edições mais 
atuais da obra, acredita-se, pelo fato de ter-se evidenciado o paradoxo do raciocínio ali apresentado.  
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Iguais considerações feitas à tese acima cabem à opinião de que o objeto da 

homologação seria o procedimento realizado pelo sujeito passivo, assim entendido 

como o conjunto composto pela apuração e pagamento10. Aliás, é de destaque a 

única diferença entre as teses: o fato de que uma apuração correta e uma apuração 

equívoca podem chegar ao mesmo montante a recolher. Ou seja: em caso de 

homologação do pagamento, estando este correto, pouco importa se a apuração 

está correta; já na tese de homologação do procedimento de apuração e 

pagamento, não pode haver homologação com apuração errônea, mesmo que o 

valor recolhido esteja correto. Um avanço, pois, em relação à tese da homologação 

do pagamento, mas que não a desvencilha dos vícios acima atribuídos à mesma. 

 

Homologação da apuração 

Por último, resta a hipótese em que o objeto da homologação é a atividade de 

apuração exercida pelo obrigado, um pressuposto lógico do pagamento.  

Segundo esse entendimento, a autoridade fazendária declara a conformidade 

jurídica da averiguação realizada pelo obrigado quanto à ocorrência do fator gerador 

de obrigação tributária, a interpretação da legislação pertinente, a determinação das 

obrigações daí derivadas e o cálculo do montante do crédito tributário consequente, 

juros e multas. A essa atividade de apuração, cumpre ao Fisco declarar/reconhecer 

a sua conformidade com o ordenamento jurídico (validade) e determinar a produção 

dos efeitos jurídicos que lhe são próprios (eficácia), qual seja: a constituição do 

crédito tributário. 

Com isso, a homologação constituiria o meio pelo qual o Fisco, de maneira 

expressa ou pelo decurso do tempo, declara a validade da apuração feita pelo 

obrigado e lhe atribui a produção dos efeitos jurídicos próprios do procedimento 

administrativo de lançamento realizado pela própria autoridade fazendária, suprindo, 

assim, a condição de eficácia necessária ao surgimento do crédito tributário pelo 

lançamento, qual seja, a condição de autoridade administrativa. Em outras palavras: 

com a homologação, o Fisco toma a apuração feita pelo obrigado como se sua 

fosse, conferindo-lhe a condição de eficácia exigida pelo art. 142 do CTN. 

                                                           
10

 Dentre os estudos mais recentes que se debruçam sobre o tema, está um artigo de Donovan Lessa 
em co-autoria com Fernando Fonseca, adotando esta posição sincrética (LESSA; FONSECA, 2010). 
O segundo autor, porém, reformula sua posição em outro artigo (FONSECA, 2010), entendendo pela 
homologação da apuração. 
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Por fim, é de se lembrar também que a todo este procedimento o CTN chama 

de lançamento por homologação, não sendo, pois, pertinente, falar-se em 

autolançamento, visto que ao obrigado falta a condição essencial de ser a 

autoridade administrativa competente – suprida somente com a verificação11 da 

mesma sobre a apuração assim realizada pelo obrigado. 

 

A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DO OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO 

Feitas as exposições acima, uma hipótese bastante tormentosa e que põe à 

prova qualquer das teses acima é aquela quando o obrigado leva ao conhecimento 

do fisco a pertinente apuração sem que faça o correto pagamento. 

Aos que entendem que o objeto da homologação é o pagamento, a sua 

ausência leva à impossibilidade de homologação, visto que não há pagamento a 

homologar. Daí, como visto, haveria a necessidade de lançamento de ofício (art. 

149, V do CTN), sob pena de decadência conforme art. 173, I do CTN12.  

Esta é a corrente que tem importantes defensores na doutrina e resta 

majoritariamente referida pela jurisprudência do STJ por aplicação da Súmula 219 

do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR): 

 

Não havendo antecipação do pagamento, o direito de constituir o crédito 
previdenciário extingue-se decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. (BRASIL apud 
RIDEEL, 2010, p. 1941). 

 
Neste sentido, são vários os julgados do STJ, destacando-se o voto 

do Min. Ari Pargendler no REsp nº 62.446-0/SP, o qual foi reproduzido em decisão 
monocrática do Min. Luiz Fux no Ag 1.184.651/SP: 

 
Sobre o tema, oportuna se faz a transcrição de trecho de voto proferido pelo 
Ministro Ari Pargendler no RESP nº 62.446-0/SP, in verbis: 
„(...). O objeto da homologação é o pagamento, sem ele não há lançamento 
fiscal nessa modalidade. 
Bem por isso, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição do 
crédito tributário, o Tribunal Federal de Recursos distinguiu duas hipóteses 
nos tributos em que a lei prevê sejam lançados por homologação: a) aquela 

                                                           
11

 Adequada a observação de Paulo de Barros Carvalho: “Deixando entre parênteses as qualificações 
jurídicas inerentes à autoria, poderíamos mesmo dizer que, em substância, nenhuma diferença 
existe, como atividade, entre o ato praticado por agente do Poder Público e aquele empreendido pelo 
particular” (2005, p. 434). E continua: “Não foi essa a opção do nosso sistema, que resolveu 
contornar o assunto, colocando num singelo ato de verificação (homologação) a força de selo 
confirmatório de que toda a atuosidade do particular se transformaria em ato jurídico administrativo.” 
(2005, p. 435).  
12

 A tese denominada cinco mais cinco (art. 150, §4º c/c art. 173, I, do CTN) felizmente já foi afastada. 
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em que o sujeito passivo da obrigação tributária antecipa o pagamento; b) e 
aquela em que, não obstante obrigado a isso, deixa de fazê-lo. 
„Não havendo antecipação do pagamento‟ – diz a Súmula nº 219 daquela 
Corte – „o direito de constituir o crédito previdenciário extingue-se 
decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que ocorreu o fato gerador‟. 
Vale dizer, sem a antecipação de pagamento, a Fazenda Pública deve fazer 
o lançamento „ex officio‟, para cuja atividade tem o prazo do artigo 173, I, do 
Código Tributário Nacional, e não o do artigo 150, §4º, que é específico 
daqueles casos em que a finalidade é a de exigir diferenças de crédito 
tributário pago parcialmente. (...).‟ (...). (BRASIL, 2010c).

 
(grifo nosso).

 
 

 

Já aos que acreditam que o objeto da homologação é a atividade de 

apuração, a ausência de pagamento do valor apurado não leva à impossibilidade de 

homologação. Se a apuração estiver correta, decorrido o prazo de pagamento, pode 

o fisco desde logo inscrever o crédito em dívida ativa, devendo eventual lançamento 

de ofício, em caso de omissão parcial ou inexatidão na apuração oferecida, fazer-se 

no prazo do art. 150, §4º do CTN, sob pena de homologação ficta.  

Critica-se a tese da homologação da apuração sob a alegação de que o art. 

150, §4º do CTN afirma que expirado esse prazo de 5 anos contados da ocorrência 

do fato gerador sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se 

homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito; e que, em vista disso, 

possibilitada a homologação sem prévio pagamento, também factível, pelo decurso 

do tempo, a extinção definitiva de todo o crédito não pago.  

Porém, ao contrário do que diz o STJ com base na precitada Súmula do TFR, 

o caput do art. 150 indica somente que, nesta modalidade, o lançamento se 

caracteriza pelo dever do obrigado de antecipar o pagamento – ou seja, é uma 

característica, e não uma condição13. Se antecipado, sobrevêm os efeitos do §1º, 

podendo tornar-se definitivos por força do §4º. Se não antecipado, não se aplicam os 

efeitos do § 1º e, assim, não há a extinção definitiva referida no § 4º.  

Daí que, pela tese da homologação da apuração, havendo apuração levada a 

conhecimento do Fisco, o não pagamento não tem o condão de descaracterizar o 

regime jurídico dessa a modalidade de lançamento14, sendo possível a homologação 

                                                           
13

 Possivelmente aqui está a origem da divisão aludida por Alberto Xavier entre objetivistas e 
subjetivistas. 
14

 “Os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais têm decidido, nesse sentido, que o termo inicial do prazo de decadência não é definido pela 
existência de pagamento antecipado, mas pelo regime jurídico do lançamento do tributo (lançamento 
por homologação), ressalvada apenas a hipótese de dolo, fraude ou simulação.” (MACHADO 
SEGUNDO, 2006, p. 114-115). O autor cita julgados, mencionando outros em seu sítio virtual, entre 
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pelo Fisco e, assim, a constituição do crédito tributário. Fica apenas a sua extinção 

imediata condicionada à circunstância do prévio pagamento, que: em sendo total, 

aplicam-se os efeitos dos §§ 1º e 4º do art. 150 dos CTN; em sendo parcial, operam-

se os efeitos dos §§3º e 4º do CTN sobre a parcela paga, podendo o Fisco desde 

logo inscrever em dívida ativa a parcela não paga do crédito tributário – tal como 

quando não há pagamento antecipado. 

Portanto, a crítica é de ser dirigida à tese da homologação do pagamento, que 

injustificadamente faz com que o recolhimento parcial (ainda que ínfimo) implique o 

fluxo do prazo decadencial do art. 150, §4º a despeito daquele previsto no art. 173, I 

do CTN, permitindo a manipulação do prazo decadencial. O que não ocorre na tese 

contrária, que admite indistintamente, após decorrido o prazo de pagamento, a 

inscrição em dívida ativa de qualquer valor apurado e não pago. 

O STJ, entretanto, parece manter sua adesão à primeira tese, esposando por 

vezes o entendimento de Eurico Marcos Diniz de Santi: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544, CPC. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. ISS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA ANEXA AO 
DEC.-LEI 406/68. TAXATIVIDADE. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO 
REPETITIVO (RESP nº 1.111.234/PR). ATIVIDADE PRINCIPAL E 
SERVIÇOS ACESSÓRIOS. SÚMULA 07 DO STJ. 
(...) 5. A decadência do direito de lançar do Fisco, em se tratando de tributo 
sujeito a lançamento por homologação, quando ocorre pagamento 
antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha 
incorrido em fraude, dolo ou simulação, nem sido notificado pelo Fisco de 
quaisquer medidas preparatórias, obedece a regra prevista na primeira 
parte do § 4º, do artigo 150, do Codex Tributário, segundo o qual, se a 
lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador: ‘Neste caso, concorre a contagem do prazo 
para o Fisco homologar expressamente o pagamento antecipado, 
concomitantemente, com o prazo para o Fisco, no caso de não 
homologação, empreender o correspondente lançamento tributário. Sendo 
assim, no termo final desse período, consolidam-se simultaneamente a 
homologação tácita, a perda do direito de homologar expressamente e, 
consequentemente, a impossibilidade jurídica de lançar de ofício’ (In 
Decadência e Prescrição no Direito Tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, 
3ª Ed., Max Limonad , pág. 170). (...). (BRASIL, 2010b). (grifos no original). 
Por fim, vejam-se as hipóteses de maneira esquematizada. 
A) homologação do pagamento:  
I) valor corretamente apurado:  

                                                                                                                                                                                     
eles: CSRF, 1ª Câm, Proc. 10680.004198/2001-31, ac CSRF/01-04.828, Rel. Maria Goreth de 
Bulhões Carvalho, j. 16/2/2004 (MACHADO SEGUNDO, 2010). 
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i) Se pago: haverá homologação expressa ou tácita e extinção do crédito 
tributário;  
ii) Se parcialmente pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito 
tributário se antes disso o Fisco não lançar de ofício;  
iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que deve o fisco lançar de 
ofício no prazo do art. 173, I do CTN.  
II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado:  
i) Se pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário se 
antes disso o fisco não lançar de ofício;  
ii) Se parcialmente pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito 
tributário se antes disso o fisco não lançar de ofício;  
iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que deve o Fisco lançar 
de ofício no prazo do art. 173, I do CTN;  
iv) Se lançado de ofício: extingue o crédito tributário só na quantia 
eventualmente paga, executando-se o resto pelo valor lançado.  
III) valor não apurado: impossível a homologação, pelo que deve o Fisco 
lançar de ofício no prazo do art. 173, I do CTN. 

 

Assim: entregue a apuração, havendo pagamento total ou parcial, eventual 

lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 150, §4º do CTN – ou no prazo do 

art. 173, I do CTN em caso de dolo, fraude ou simulação (exceção feita ao art. 173, 

parágrafo único do CTN). Se não houver pagamento ou apuração, eventual 

lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 173, I do CTN (exceção feita ao 

art. 173, parágrafo único do CTN). Em qualquer caso, conta-se a prescrição da 

constituição definitiva do crédito tributário. 

 

B) Homologação da apuração:  
I) valor corretamente apurado:  
i) Se pago: haverá homologação expressa ou tácita e extinção do crédito 
tributário;  
ii) Se parcialmente pago: haverá homologação expressa ou tácita e extinção 
do crédito tributário só na quantia paga, executando-se o resto pelo valor 
apurado;  
iii) Se não pago: haverá homologação expressa ou tácita, mas não a 
extinção do crédito tributário, executando-se o total pelo valor apurado.  
II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado: haverá homologação 
tácita se antes disso o fisco não lançar de ofício:  
i) Se homologado e pago: extingue o crédito tributário; 
ii) Se homologado e pago parcialmente: extingue o crédito tributário só na 
quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado;  
iii) Se homologado e não pago: não extingue o crédito tributário, 
executando-se o total pelo valor apurado;  
iv) Se lançado de ofício: extingue o crédito tributário só na quantia 
eventualmente paga, executando-se o resto pelo valor lançado.  
III) valor não apurado: impossível a homologação, pelo que deve o Fisco 
lançar de ofício no prazo do art. 173, I do CTN. 

 

Ou seja: entregue a apuração, se incorreta ou omissa, eventual lançamento 

de ofício deve se dar no prazo do art. 150, §4º do CTN – ou no prazo do art. 173, I 
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do CTN em caso de dolo, fraude ou simulação (exceção feita ao art. 173, parágrafo 

único do CTN) – extinguindo-se, em qualquer caso, o crédito tributário só na quantia 

eventualmente paga. Se não entregue a apuração, eventual lançamento de ofício 

deve se dar no prazo do art. 173, I do CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo 

único do CTN). Em qualquer caso conta-se a prescrição da constituição definitiva do 

crédito tributário. 

Assim, é notória também a importância prática de se distinguir o objeto da 

homologação para os tributos sujeitos a esta modalidade de lançamento, pelo que 

se deve avaliar sua subsistência face ao novel enunciado sumular do STJ. 

 

A SÚMULA N. 436 DO STJ 

Embora publicada em 13 de maio de 2010, com a previsão de que “A entrega 

de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 

tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”, o entendimento 

contido na Súmula 436 do STJ (BRASIL, 2010d) é antigo, o resultado do 

amadurecimento da previsão do §1º do art. 5º do Decreto-lei n. 2.124/1984: 

 

Art. 5º O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações 
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal. 
§1º O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, 
comunicando a existência de crédito tributário constituirá confissão de 
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. 
(...). (BRASIL, 2010). (grifo nosso). 

 

Portanto, pela previsão legal, permite-se tomar a apuração feita e declarada 

pelo obrigado como verdadeira confissão de dívida, encontrando-se constituído o 

crédito tributário sem que haja necessidade de qualquer atividade do fisco. Nesse 

passo, imperioso dizer que a precitada norma, por sua vez, inspirou-se em 

jurisprudência ainda mais remota, oriunda do Supremo Tribunal Federal: 

 

EMENTA:- Imposto sobre circulação de mercadorias. Lançamento por 
homologação ou autolançamento. Desnecessidade, neste caso, de 
procedimento administrativo. Ausência de negativa de vigência à lei federal. 
Recurso extraordinário não conhecido. 
(...). Leio à Turma o parecer do Dr. Miguel Frauzino Pereira: 
„O apelo extremo, pela letra a, argúi negativa de vigência aos arts. 142, 147 
e 201 do CTN. Intenta controvérsia sobre o procedimento do lançamento do 
ICM sustentando a necessidade de prévio procedimento administrativo, 
conforme estabelecido no art. 142 do CTN, pois não bastaria para constituir 
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o crédito tributário a declaração do contribuinte, corporificada na Guia de 
Informação e Apuração do Imposto, que teria apenas os efeitos do art. 147 
daquele Código. 
A cobrança do I.C.M. decorre de lançamento por homologação, previsto no 
art. 150 do C.T.N., hipótese em que fica a cargo do sujeito passivo as 
providências do art. 142 do mesmo diploma, cumprindo-lhe o dever de 
antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa e 
no prazo previsto em lei. Se não faz o pagamento, assiste à Fazenda 
Pública o direito de inscrever o crédito para constituir a dívida ativa 
tributária, nos precisos termos do art. 201, primeira parte do C.T.N. 
No lançamento por homologação, é dispensada a intervenção prévia da 
autoridade administrativa, visto que há extinção do crédito pela antecipação 
do pagamento, que vem a tornar-se definitiva pela ratificação tácita, 
decorrente da inércia da Fazenda Pública no prazo previsto para a 
verificação da condição resolutória. O lançamento é, portanto, ato do 
sujeito passivo, ainda que sujeito à aprovação da autoridade 
administrativa. 
O art. 147 do C.T.N., por sua vez, cuida de outra modalidade de 
lançamento, aplicável aos impostos sobre o patrimônio e renda. 
Por outro lado, se é o próprio contribuinte quem faz a apuração do 
imposto, cujo pagamento é obrigado a antecipar, não lhe é lícito alegar 
a falta de sua notificação. 
Assim, tendo havido aplicação correta do art. 201 e inexistindo qualquer 
violação dos arts. 142 e 147 do C.T.N., opinamos pelo não conhecimento do 
recurso‟ (f. 171-172). 
Adotando os fundamentos deste parecer, não conheço do recurso. 
(BRASIL, 2010i). (grifo nosso). 

 

Já vigente o Decreto-lei 2.124/1984, no REsp 9.980/SP, o Min. Américo Luz, 

transcreve em seu voto o exitoso raciocínio que, se antes criado pela Procuradoria 

Geral da República, passa a ser desenvolvido pela Fazenda: 

 

(...). Em se tratando de débito declarado, inexiste auto de infração, não há 
notificação (por inócua e desnecessária), e, muito menos, procedimento 
administrativo, já que a declaração espontânea do débito, por parte do 
contribuinte, tem a mesma natureza da confissão de dívida. É o próprio 
devedor que, à luz de sua escrita e de seu movimento, diz quanto deve. (...). 
(BRASIL, 2010f). (grifo nosso). 

 

Mais recentemente, porém, a matéria passou a ser reiterada junto aos 

tribunais através da figura da denúncia espontânea. Oportunidade esta em que o 

STJ, por meio da 1ª Seção, atualizou e reafirmou seu entendimento: 

 

TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE E 
RECOLHIDOS FORA DE PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA (CTN, ART. 
138). NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 
1. O art. 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, não eliminou a 
figura da multa de mora, a que o Código também faz referência (art. 134, 
par. único). É pressuposto essencial da denúncia espontânea o total 
desconhecimento do Fisco quanto à existência do tributo denunciado (CTN, 
art. 138, par. único). Conseqüentemente, não há possibilidade lógica de 
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haver denúncia espontânea de créditos tributários já constituídos e, 
portanto, líquidos, certos e exigíveis. 
2. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação, pelo 
contribuinte, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – 
DCTF (instituída pela IN-SRF 129/86, atualmente regulada pela IN8 SRF 
395/2004, editada com base no art. 5º do DL 2.124/84 e art. 16 da Lei 
9.779/99) ou de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de 
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de formalizar a 
existência (= constituir) do crédito tributário, dispensada, para esse efeito, 
qualquer outra providência por parte do Fisco. 
3. A falta de recolhimento, no devido prazo, do valor correspondente ao 
crédito tributário assim regularmente constituído acarreta, entre outras 
conseqüências, as de (a) autorizar a sua inscrição em dívida ativa, (b) fixar 
o termo a quo do prazo de prescrição para a sua cobrança, (c) inibir a 
expedição de certidão negativa do débito e (d) afastar a possibilidade de 
denúncia espontânea. 
4. Nesse entendimento, a 1ª Seção firmou jurisprudência no sentido de que 
o recolhimento a destempo, ainda que pelo valor integral, de tributo 
anteriormente declarado pelo contribuinte, não caracteriza denúncia 
espontânea para os fins do art. 138 do CTN. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL, 2010h). (grifo 
nosso). 

 

Não obstante sua longa trajetória, o ponto continua polêmico, influenciando o 

presente estudo principalmente na discussão quanto à forma e natureza da 

constituição do crédito tributário. E sobre isso Kiyoshi Harada leciona: 

 

(...) com o recebimento da GIA/DCTF ou outro documento equivalente o 
fisco homologa tacitamente a atividade exercida pelo contribuinte 
constituindo definitivamente o crédito tributário, sem necessidade de 
aguardar o decurso do prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador, como dispõe o § 4º, do art. 150, do CTN. Lembre-se que a 
constituição do crédito tributário é ato privativo do agente administrativo (art. 
142 e art. 150, do CTN). Em outras palavras, com a entrega da GIA/DCTF 
ao fisco dá-se ipso facto a constituição definitiva do crédito tributário por 
homologação tácita. (HARADA, 2010). 

 

Ora, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, porém, não a 

constituição do crédito tributário, que tem, de fato, o lançamento como principal, 

embora não o único, meio de constituição. Outrossim, o entendimento esposado 

estaria a criar uma verdadeira homologação ficta automática, a qual: se for definitiva, 

importaria em preclusão consumativa do direito de lançar do fisco; e se for precária, 

não dispensaria o transcurso do prazo do art. 150, §4º do CTN. Em qualquer 

hipótese há prejuízo à segurança jurídica, pois, caso o fisco discorde da apuração, 

teria de fazer o lançamento de ofício em face de algo que já se reputou homologado. 

Ou seja: ou o art. 150, §4º é letra morta ou a Súmula é inócua.  
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De outro lado, porém, à vista da histórica lista de precedentes jurisprudenciais 

que engrossam o entendimento sumulado, deve-se também cogitar a hipótese de se 

tratar de verdadeira confissão de dívida, que é ato unilateral de vontade e que 

dispensa qualquer formalidade para vincular o devedor face o credor. 

É verdade que os precedentes do TFR não falam em confissão de dívida, 

mas, com base na ideia de que quem lança é o contribuinte (autolançamento), 

presumem que o fisco estaria dispensado de dar ciência ao contribuinte de uma 

informação por ele mesmo prestada. O Decreto-lei nº 2.124/84 é que usa a 

expressão confissão de dívida, passando a repercutir no STJ sob a noção de que 

declaração do contribuinte possui a mesma natureza.  

Na citada norma, contudo, a declaração prestada constitui confissão de dívida 

e instrumento hábil e suficiente para exigência do referido crédito. Ora, quem e como 

constituiu o crédito? A norma não responde, mas indica que isso se deu antes da 

própria declaração, que apenas comunica sua existência – divergindo 

(virtuosamente ou não) da sistemática do CTN. Mas há uma pista: a declaração é 

tida como instrumento hábil para sua exigência, ou seja, para dar exigibilidade ao 

referido crédito. Entretanto, questiona-se: isso se dá porque é confissão de dívida ou 

porque é instrumento hábil e suficiente para tanto? O instituto jurídico da confissão 

de dívida refere-se ao ato unilateral de vontade pelo qual alguém reconhece e 

declara que deve determinada prestação a outrem e, em sendo ato unilateral de 

vontade, é de imediato eficaz, sendo hábil e suficiente para vincular o declarante. 

Todavia, ao contrário do que se afirma no REsp 9.980/SP, não existe uma 

declaração espontânea do débito, mas uma declaração sob coação (lícita, é 

verdade) do Estado, tornando nula a confissão de dívida enquanto negócio jurídico. 

Ademais, em sendo um ato unilateral de vontade, haveria deturpação da vontade ali 

manifestada, que era claramente destinada ao mero cumprimento da obrigação 

acessória que a legislação tributária lhe impõe (art. 112 do Código Civil). E, nesse 

sentido, é o fato de que atos de direito civil – como a confissão de dívida – são 

amparados no princípio geral da autonomia da vontade15.  

Assim, pouco importa se o fato da declaração advir de exigência legal retira a 

vontade do ato ou a torna irrelevante, bastando verificar que não há confissão de 

                                                           
15

 Nesse sentido, anote-se Confissão em Matéria Tributária: seu verdadeiro significado (AMARAL, 
2010) e Direito Tributário e Direito Privado (TÔRRES, 2003, p. 97-170). 
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dívida porque, ainda que exista vontade (viciada ou não), não é esta a intenção do 

contribuinte. Portanto, andou bem o STJ ao não aludir à figura da confissão de 

dívida, usando a expressão declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal 

– pois aí a vontade não se faz necessária como elemento essencial. 

Aprofunde-se a questão: o contribuinte entrega a declaração e não faz o 

pagamento. De rigor, como já visto, o fisco deve lançar de ofício (art. 173, I do CTN), 

porque não houve pagamento (homologação do pagamento); ou, se entender 

correta a apuração, pode inscrever o valor apurado em dívida ativa (homologação da 

apuração). Tanto em um quanto noutro caso a conduta do contribuinte será 

relevante, diferindo quanto às consequências: num, deve haver a notificação do 

lançamento, permitindo a instauração de processo administrativo fiscal; noutro, corre 

de plano o prazo prescricional de execução do que foi apurado. 

Ora, se a apuração feita pelo contribuinte está correta, por qual motivo 

realizar o lançamento de ofício abrindo-se prazo para impugnação, sujeitando todos 

a uma insegurança jurídica? Mais: se não se pode reconhecer juridicamente a 

existência de real confissão de dívida na declaração prestada, não se pode 

judicialmente afastar a má-fé objetiva do contribuinte que faz impugnação à 

apuração por ele mesmo realizada16. 

Assim, é em atenção a princípios de razoabilidade e de boa-fé (ancorados no 

princípio ético do nemo potest venire contra factum proprium), é que se admite 

judicialmente que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito 

fiscal constitui o crédito tributário. Não por força de um autolançamento, nem de uma 

confissão voluntária de dívida e tampouco por uma homologação tácita imediata, 

mas em razão de que o contrário ofenderia princípios gerais de direito e traria, antes 

disso, uma incompatibilidade de condutas. 

Portanto, embora seja factível que um contribuinte ofereça confissão de dívida 

sobre tributos, atendidos os requisitos legais pertinentes (e.g. denúncia espontânea), 

essa forma de constituição do crédito tributário não se confunde com aquela prevista 

na Súmula 436 do STJ, que só ocorre (frise-se) mediante DCTF, GIA ou de outra 

                                                           
16

 Em sendo possível a impugnação à apuração realizada pelo próprio contribuinte, é de se entender 
também cabível, no prazo para pagamento, o oferecimento de declaração retificadora, a qual deve vir 
acompanhada de elementos comprobatórios do erro (de fato ou de direito) cometido (art. 147, §1º do 
CTN). Sobre isso vide: o REsp n. 396.875/PR (BRASIL, 2010g). Ademais, é a lição de Aliomar 
Baleeiro (1977, p. 477). 
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declaração dessa natureza prevista em lei 17– justamente em função da necessária 

distinção entre institutos: lançamento, confissão de dívida e declaração. 

Isso posto, em se tratando de uma declaração unilateral, a figura prevista no 

preceito sumular será imediatamente eficaz (tal como a confissão de dívida), 

vinculando desde logo o declarante sem necessidade de qualquer outra providência 

por parte do fisco. Não se pode falar, contudo, em imediata exigibilidade 

(administrativa) do tributo, não se admitindo sua inscrição em dívida ativa, a negativa 

de expedição de certidão negativa de débito ou o início do fluxo do prazo 

prescricional, sem antes ocorrer o advento do fim do prazo para pagamento. Isso 

porque o prazo para pagamento é fixado por lei, sendo inderrogável pelas partes.  

Apesar desse raciocínio não ser expresso, parece ter sido ele o fundamento 

utilizado pelo STJ no seguinte julgado, ao utilizar-se do termo exigido: 

 

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÉBITO DECLARADO PELO 
CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO VENCIMENTO – DCTF – 
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL.  
1. Em se tratando de tributo lançado por homologação, tendo o contribuinte 
declarado o débito através de Declaração de Contribuições de Tributos 
Federais (DCTF) e não pago no vencimento, considera-se desde logo 
constituído o crédito tributário, tornando-se dispensável a instauração de 
procedimento administrativo e respectiva notificação prévia.  
2. Nessa hipótese, se o débito declarado somente pode ser exigido a 
partir do vencimento da obrigação, nesse momento é que começa a 
fluir o prazo prescricional.  
3. Embargos de divergência não providos. (BRASIL, 2010e). (grifo nosso). 

 

Deste modo, muitos efeitos gerados por esta forma de constituição do crédito 

tributário só ocorrem após o decurso do prazo para pagamento, pois, embora a 

declaração feita (voluntariamente ou não) possa implicar a exigibilidade imediata da 

prestação devida, no caso dos tributos o prazo para pagamento ele é fixado por lei. 

Após o decurso desse prazo sem pagamento é que o sujeito passivo fica em mora, 

implicando a exigibilidade imediata do tributo devido – tanto que a denúncia 

espontânea (forma extemporânea de confissão de dívida, pois voluntária) exige a 

liquidação imediata do crédito apurado para gozo das benesses previstas. 

 

A RELEVÂNCIA DO OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO HOJE 

                                                           
17

 Infelizmente, deixou o STJ de fazer constar do enunciado sumular esta observação fundamental. 
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Dessa forma, a vista do exposto, numa primeira análise, muitos poderiam 

concluir pela insubsistência da relevância prática na distinção do objeto da 

homologação nos tributos sujeitos ao regime jurídico do art. 150 do CTN. É que 

ambas as correntes passariam a vislumbrar a desnecessidade do fisco lançar de 

ofício o crédito tributário apurado, uma vez que, se já foi constituído por declaração 

do obrigado, irrelevante se torna a contagem do prazo decadencial que distinguia a 

primeira tese (homologação do pagamento – art, 173, I do CTN) da segunda 

(homologação da apuração – art. 150, §4º do CTN). Essa suposição é um engano. 

Tem-se claro que a Súmula 436 do STJ visou regular principalmente os casos 

em que há tributo apurado e não pago ou pago parcialmente. Assim, pela tese da 

homologação do pagamento, a Súmula evita uma litigiosidade artificial, que além 

sobrecarregar o judiciário, é despropositada para fins de pacificação social, servindo 

apenas aos interesses protelatórios de contribuintes mal intencionados. 

Já pela tese da homologação da apuração, a Súmula lhe dá força, 

valorizando a atividade de apuração em detrimento da de pagamento, conferindo 

celeridade ao transcurso dos prazos através da possibilidade de 

sobreposição/simultaneidade dos prazos decadencial e prescricional, beneficiando a 

segurança jurídica e, assim, os contribuintes de consciência limpa. Além disso, há 

tempos Hugo de Brito Machado defende que o prazo de homologação ficta seria 

vantagem indevida para o fisco que, sabendo do não pagamento, poderia deixa-lo 

transcorrer a fim de ganhar tempo para, enfim, lançar crédito certo: “a homologação 

tácita constituiria, portanto, um prêmio à Administração Pública em decorrência do 

descumprimento, pela autoridade administrativa, de seu dever de lançar” (2004?). 

Com o entendimento por longos anos formulado e consolidado na Súmula 

436, tanto essa vantagem deixa de existir quanto os problemas acima indicados, 

mantendo-se, contudo, importantes diferenças relativamente às suas consequências 

conforme a tese adotada: 

 

A) homologação do pagamento:  
I) valor corretamente apurado: 
i) Se pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito tributário;  
ii) Se parcialmente pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito 
tributário só na quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado;  
iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que, uma vez dispensada, 
não extingue o crédito tributário surgido pela declaração do contribuinte, 
executando-se o total pelo valor apurado.  
II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado:  



 

 
81 

 

i) Se pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário se 
antes disso o fisco não lançar de ofício; 
ii) Se parcialmente pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito 
tributário só na quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado se 
antes disso o fisco não lançar de ofício;  
iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que, uma vez dispensada, 
não extingue o crédito tributário surgido pela declaração do contribuinte, 
executando-se o total pelo valor apurado, salvo se o fisco lançar de ofício no 
prazo do art. 173, I do CTN;  
iv) Se lançado de ofício: extingue o crédito tributário só na quantia 
eventualmente paga, executando-se o resto pelo valor lançado. 
 III) valor não apurado: impossível a constituição do crédito tributário por 
declaração do contribuinte ou por homologação, pelo que deve o Fisco 
lançar de ofício no prazo do art. 173, I do CTN. 

 

Em outras palavras: I) entregue a apuração, havendo ou não pagamento, o 

prazo prescricional de 5 anos para execução dos valores apurados e não pagos 

corre do fim do prazo para pagamento: a) Havendo pagamento total ou parcial, 

eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 150, §4º do CTN – ou no 

prazo do art. 173, I do CTN em caso de dolo, fraude ou simulação (exceção feita ao 

art. 173, parágrafo único do CTN); b) Não havendo pagamento, como não há o que 

homologar, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 173, I do 

CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN); II) Se não entregue a 

apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 173, I do CTN 

(exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). 

 

B) Homologação da apuração:  
I) valor corretamente apurado: 
 i) Se pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito tributário;  
ii) Se parcialmente pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito 
tributário só na quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado;  
iii) Se não pago: homologação dispensada, não extinguindo o crédito 
tributário surgido pela declaração do contribuinte, executando-se o total pelo 
valor apurado.  
II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado: haverá homologação 
tácita se antes disso o fisco não lançar de ofício:  
i) Se homologado e pago: extingue o crédito tributário;  
ii) Se homologado e pago parcialmente: extingue o crédito tributário só na 
quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado;  
iii) Se homologado e não pago, não extingue o crédito tributário, 
executando-se o total pelo valor apurado;  
iv) Se lançado de ofício, extingue o crédito tributário só na quantia 
eventualmente paga, executando-se o resto pelo valor lançado.  
III) valor não apurado: impossível a constituição do crédito tributário por 
declaração do contribuinte ou por sua homologação, pelo que deve o Fisco 
lançar de ofício no prazo do art. 173, I do CTN. 
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Em suma: entregue a apuração, o prazo prescricional de 5 anos para 

execução dos valores apurados e não pagos corre do fim do prazo para pagamento. 

Se incorreta ou omissa a apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no 

prazo do art. 150, §4º do CTN – ou no prazo do art. 173, I do CTN em caso de dolo, 

fraude ou simulação (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN).  Se não 

entregue a apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 

173, I do CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). 

Note-se que as diferenças entre as vertentes científicas se acentuam ainda 

mais quando se realiza a análise sinótica das variáveis factíveis: 

 

Tabela 1 – Hipóteses conforme a corrente da homologação do pagamento: 

 Atividade do obrigado  
Crédito 

tributário 
Prescrição 
do apurado 

Decadência do 
direito de lançar 

Eu: 

Não apuro : Não constitui Não corre 173, I do CTN ** 

Apuro
: 

Certo: 

Pago : Extingue ----- ----- 

Pago Parte : Extingue parte Corre ----- 

Não pago : Não extingue Corre 173, I do CTN ** 

Errado: 

Pago : Extingue Corre 150, §4º do CTN * 

Pago Parte : Extingue parte Corre 150, §4º do CTN * 

Não pago : Não extingue Corre 173, I do CTN ** 

Tabela 2 – Hipóteses conforme a corrente da homologação da apuração: 

 Atividade do obrigado  
Crédito 

tributário 
Prescrição 
do apurado 

Decadência do 
direito de lançar 

Eu: 

Não apuro : Não constitui Não corre 173, I  do CTN ** 

Apuro
: 

Certo: 

Pago : Extingue ----- ----- 

Pago Parte : Extingue parte Corre ----- 

Não pago : Não extingue Corre ----- 

Errado: 

Pago : Extingue Corre 150, §4º do CTN * 

Pago Parte : Extingue parte Corre 150, §4º do CTN * 

Não pago : Não extingue Corre 150, §4º do CTN * 
Legenda: 
    Atividade homologável. 
*     Exceção feita se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
**   Exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN. 

 

Isso posto, atente-se que tanto numa quanto noutra tese, havendo 

constituição do crédito tributário por declaração do contribuinte, o prazo decadencial 

do lançamento de ofício correrá concomitantemente ao prazo prescricional da 

apuração oferecida. Assim, se operada a homologação tácita ou a decadência do 

direito de lançar do fisco, restará a esta um prazo ínfimo para execução daquilo que 

não foi pago pelo sujeito passivo. Prazo este que corresponderá à diferença, em 

dias, entre o fato gerador e a entrega da apuração no caso do prazo decadencial ser 
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aquele previsto no art. 150 § 4º do CTN; ou entre a declaração e o primeiro dia útil 

do exercício seguinte ao do fato gerador se aplicado o art. 173, I do CTN – caso em 

que provavelmente, de modo surpreendente, verificar-se-á o advento da prescrição 

(dos valores declarados) antes mesmo da decadência (do direito de lançar do fisco).  

Essa última hipótese claramente sugere prejuízos à segurança jurídica caso 

não seja acolhido o entendimento doutrinário segundo o qual, em sendo anterior ao 

primeiro dia útil do exercício seguinte ao do fato gerador, “a apresentação de DCTF 

por parte do contribuinte, noticiando a ocorrência do fato gerador e o montante 

devido, equivale ao termo de início de ação fiscal para o efeito de antecipar o fluxo 

do prazo decadencial” (PAULSEN, 2007, p. 1113-1114) nos mesmos termos do 

parágrafo único do art. 173 do CTN. Disso, o prazo decadencial corre do dia 

seguinte ao da entrega da declaração pelo contribuinte, antecipando-se ao prazo 

prescricional, que se inicia do fim do prazo para pagamento. 

Acrescente-se, ademais, que embora a prescrição da execução dos valores 

declarados não obste o decurso do prazo decadencial de lançamento de ofício (pois 

baseados em institutos jurídicos diversos e autônomos), é de se verificar também 

que a propositura de execução dos valores apurados gera preclusão lógica do 

lançamento de ofício. Isso porque, embora se apoiem em institutos jurídicos diversos 

e autônomos, ambos estão fulcrados num mesmo fato jurídico tributário que, a toda 

evidência, não pode comportar duas realidades sob a perspectiva de um mesmo 

sujeito. Ora, veja-se que ao executar os valores apurados pelo contribuinte e efetuar 

o lançamento de ofício sobre o mesmo fato jurídico tributário, o fisco estará 

praticando a mesma incongruência lógica que se buscou evitar com a Súmula 436 

do STJ, havendo condutas incompatíveis. Ofender-se-ia, assim, não só o princípio 

ético do nemo potest venire contra factum proprium, mas também o do tu quoque. 

Portanto, como se verifica, ainda que tenha havido a aproximação dos efeitos 

práticos da tese da homologação do pagamento aos da homologação da apuração, 

subsiste a importância prática de se distinguir o objeto da homologação referida no 

art. 150 do CTN, sendo profunda a influência das teses sobre a própria coesão das 

ideias que dão sustentação ao instituto normativo. 

 

CONCLUSÃO 
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Como se pode perceber ao longo do estudo empreendido, apesar da 

indispensável análise quase-arqueológica dos precedentes jurisprudenciais, é 

essencialmente no respeito à natureza e na adequada conceituação e delimitação 

dos institutos jurídicos envolvidos que reside a chave necessária para elucidar esta 

parte do complexo sistema tributário estruturado (ora com perspicácia, ora com 

indolência) pelo legislador pátrio. Uma atividade que hoje deve ser feita à luz de 

princípios gerais de direito e de ética que instruem uma nova ordem normativa 

constitucionalizada, aberta e estruturalmente coerente. Só através deste exercício é 

que se percebe que a inadequada definição do objeto da homologação referida no 

artigo 150 do CTN, implica severas consequências no regime jurídico tributário.  

Evidenciada, assim, a importância científica e prática da correta definição do 

objeto da homologação aludida, restou também demonstrado que tal só ganha 

clareza e rigidez científica quando identificado com a atividade de apuração levada a 

conhecimento do fisco pelo obrigado (homologação da apuração). Nota-se, com 

isso, a importância de que o STJ supere a Súmula 219 do TFR e renove sua 

jurisprudência. 

Nesse sentido, sendo a Súmula 436 do STJ um reflexo tardio da equivocada 

tendência de se adotar a tese da homologação do pagamento, a mesma não 

representa necessariamente um equívoco, mas, apesar das novas dúvidas que pode 

gerar no contexto jurídico, significa relativo avanço, permitindo, e.g., a concomitância 

dos prazos de prescrição da declaração ofertada com o de decadência do 

lançamento de ofício – com  o que certamente está colaborando para a segurança 

jurídica e, por conseguinte, para a paz e valorização dos contribuintes de 

consciência tranquila. 

Numa última ponderação, verifica-se que o novel preceito sumular do STJ 

aproximou os efeitos práticos da tese da homologação do pagamento aos da 

homologação da apuração, subsistindo, porém, a importância teórica e prática de se 

distinguir o objeto da homologação. Destaca-se, ademais, a profunda influência da 

questão sobre a própria coesão das ideias que dão sustentação ao instituto. Na 

prática, as alterações ocorridas merecem atenção, sobretudo no que toca o fluxo do 

prazo decadencial do lançamento de ofício de eventuais diferenças apuradas na 

declaração oferecida e não saldadas pelo contribuinte. 



 

 
85 

 

Por fim, é de se crer patente o fato de que, mais do que nunca e cada vez 

mais, compete ao operador do direito tributário cuidar para que não concorra com o 

natural e progressivo afastamento entre a ciência jurídica e o dia a dia da sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

Com o advento da contemporaneidade muita coisa mudou. Trata-se do 

denominado linguistic turn (giro linguístico), a partir do qual as questões da filosofia 

antes afetas à metafísica da antiguidade e do período medievo e à razão na 

modernidade, deslocaram-se à linguagem. Verdade (rectius: o predicado-verdade), 

agora, passa a ser um conceito a ser examinado à luz desse novo paradigma. 

Assim, enquanto na filosofia antiga e medieval a questão da verdade era vista sob 

uma perspectiva ontológica e na moderna sob um enfoque epistemológico, na 

filosofia contemporânea a questão se põe em termos linguísticos. Destarte, a 

atividade crítica da linguagem é o centro da reflexões, objetiva-se apresentar as 

condições de possibilidade do discurso significativo. Seguindo essa linha de 

raciocínio, a linguagem serve para descrever o mundo:  

 

O objeto da Filosofia é clarificação lógica de pensamentos. A filosofia não é 
uma doutrina, mas uma atividade. Um trabalho filosófico consiste 
essencialmente em elucidações. O resultado da Filosofia não é 'proposições 
filosóficas', mas o esclarecimento de proposições. A Filosofia deve tornar 
claros e delimitar rigorosamente os pensamentos, que outro modo são 
como que turvos e vagos. (WITTGENSTEIN, 2008, 4.112

5
) 

                                                           
1
 Artigo oriundo das discussões e interlocuções no Grupo de Pesquisas (GT) Lógica, tempo e 

linguagem natural (UEL - Projeto 09891). Os autores agradecem imensamente ao Prof. Dr. Carlos 
Luciano Manholi, criador da teoria, pela revisão do texto. 
2
 Doutorando em filosofia pela PUC/SP. Mestre em filosofia pela UEL. Membro do Grupo de 
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3
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Nesse sentido, natural que o direito passasse a ser visto como fenômeno 

linguístico. A própria norma jurídica e o discurso sobre ela não deixam de ser 

enunciados proposicionais sobre elementos do mundo da cultura. Alécio Silveira 

Nogueira, em preciosa monografia, destacou, não sem razão, que "o Direito se 

constrói na linguagem e pela linguagem" (NOGUEIRA, 2013, p.90). E prossegue:  

 

Ou seja, é preciso enunciar o óbvio e asserir que o Direito é, 
fundamentalmente, linguagem, e linguagem verbal ou verbalizável; com 
isso, naturalmente se suscitam praticamente todos os problemas que 
constituem a base dos estudos semióticos, mesmo aqueles que, num 
primeiro momento, parecem confinados ao terreno estético ou aqueles que 
se distanciam do paradigma verbal. (NOGUEIRA, 2013, p.90) 

 

É consenso que a lógica modal, especialmente deôntica, apresenta grande 

aplicação no campo jurídico (CASTRO JR., 2005, p.336). De outro lado, a tecnologia 

aplicada no processo eletrônico já é uma realidade. "No séc. XX, os 'sistemas' 

lógicos converteram-se em 'sistemas' informáticos digitais, assumindo uma realidade 

extensional que lhes era estranha. A lógica tecnologizou-se." (CASTRO JR., 2005, 

p.337). Atualmente, a título de exemplo, há mais de quatro milhões de processos 

judiciais virtuais apenas na Justiça Federal da 4a Região, que abrange os Estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Nesse contexto, é de grande interesse todo avanço em matéria de inteligência 

artificial máxime em direção ao desenvolvimento de sistemas poderosos o suficiente 

para processar linguagem natural de falantes nativos com o fim de possibilitar ainda 

mais o fortalecimento de sistemas legais capazes de processar e interpretar 

argumentos presentes no processo judicial ou administrativo.  

Notável que é em comparação com outras linguagens (linguagem 

matemática, lógica), o estudo da linguagem natural desperta sumo interesse, 

sobretudo na formulação de um conceito de predicado-verdade a elas aplicável livre 

de paradoxos semânticos. Nesse sentido, a evolução a partir de estudos no tema da 

semântica formal aplicada a linguagens naturais repercutiria com vantagens na área 

jurídica, mas não é só. O cientista da língua ganha em precisão com a possibilidade 

de fazer linguística com o rigor da matemática. Com a mesma nitidez o cientista das 

ciências naturais formulará teorias. O filósofo analítico discriminará não sem menor 

clareza os discursos com sentido e aqueles sem sentido, fundamentando com 
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extraordinário vigor os primeiros. Por seu turno, para o cientista da computação, a 

esse estará franqueada a possibilidade em tese de, por meio da semântica formal 

aplicada a uma linguagem natural, produzir um programa de computador que trate 

de língua natural com nível de desempenho humano. Com Umberto Eco assevera-

se:  

 

O sonho de uma língua perfeita em que se possam definir todos os 
significados dos termos de uma linguagem natural, e permita interações 
dialógicas ‘sensatas’ entre homem e máquina, ou às máquinas de elaborar 
inferências próprias das linguagens naturais, retorna nas pesquisas 
contemporâneas em torno da Inteligência Artificial. (ECO, 2001, p.374) 

 

Por certo, o jurista, além de com mesma exatidão dissecará sistemática e 

conceitualmente o direito vigente, poderia contar com pesquisa, interpretação e 

produção de soluções jurídica com altíssimo nível de precisão e rapidez. Segundo 

CASTRO JR.: 

 

Chamam-se 'Sistemas Especialistas Legais' (SEL's) os programas de 
computador que devem servir para 'solucionar' casos jurídicos. Estão na 
área de atuação da 'jurimetria' ou da 'juscibernética', como prefere Mario 
Losano, disciplina que se ocupa da tradução ou implantação do 
conhecimento jurídico para a máquina, ou seja sua condução para a 
expressão formal algoritmizada. (CASTRO JR., 2005, p.338) 

 

Ocorre que Tarski opôs duas relevantes objeções à aplicação da semântica 

formal às linguagens naturais: estas são semanticamente fechadas e não possuem 

sintaxe exatamente especificável6. A segunda objeção foi bem respondida por 

programas como o de Montague e de Davidson, que granjearam construir não uma 

semântica formal para linguagens naturais, mas uma semântica formal para uma 

linguagem formal que traduz (ou mapeia) a linguagem natural7. Por seu turno, e no 

que toca ao que realmente nos interessa aqui, a primeira objeção foi superada por 

Manholi, que, adotando intuições russellianas relativas ao conceito de verdade, 

apresentou uma semântica formal para linguagens-objeto semanticamente 

fechadas, dentre as quais se incluem as linguagens naturais como o português, o 

                                                           
6
 Davidson também sintetizou as objeções de Tarski no seu Truth and Meaning: "Two themes 

emerge: that the universal character of natural languages leads to contradiction (the semantic 
paradoxes), and that natural languages are too confused and amorphous to permit the direct 
application of formal methods." (DAVIDSON, 1984b, p.28). Para um apanhado didático sobre o tema: 
HAACK, 2002. 
7
 Voltaremos a tratar desse assunto mais a frente. 
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inglês etc.8 Noutros termos, desenvolvida por um brasileiro, prof. Dr. Carlos Luciano 

Manholi, cuja tese de doutorado foi intitulada O conceito de verdade em linguagens 

semanticamente fechadas, a Teoria da Verdade de Manholi (TVM) constitui a prova 

de que é possível - ao contrário do que advertia Tarski - construir uma definição de 

predicado-verdade para linguagens semanticamente fechadas, como a linguagem 

natural, sem produzir contradições. 

Nesse sentido, visando contribuir um pouco sobretudo com a divulgação de 

tema tão relevante na atualidade, o objetivo deste trabalho é expor algumas noções 

para futura aplicação no processo judicial da Teoria da Verdade (TVM). 

Com efeito, o pano de fundo do texto que o leitor tem nas mãos reside na 

filosofia da linguagem e na lógica, com reflexo na filosofia do direito e no processo 

eletrônico judicial e administrativo. O paradigma da linguagem no exame de 

problemas jurídicos orientará a investigação. Pretende-se expor por que é 

importante na linguagem do discurso jurídico uma definição de predicado-verdade 

que seja materialmente9 adequada e que valha para linguagens naturais. A resposta 

será data a partir da Teoria da Verdade de Manholi (TVM).  

A justificativa da escolha reside no fato de essa teoria ser do tipo 

correspondencial baseada nas intuições russellianas acerca da noção de verdade10 

com possibilidade de ser aplicada a linguagens semanticamente fechadas11, como é 

o caso das línguas naturais (inglês, português etc), empregadas em processos 

judiciais. 

Não será objeto do estudo se outras teorias da verdade, como a coerencial, 

pragmática, consensual etc., apresentariam respostas tão ou mais satisfatórias. 

Cumpre desde logo destacar ao leitor que a teoria da verdade de Manholi é a única 

                                                           
8
 Cabe aqui um rápido esclarecimento ao leitor. Linguagem semanticamente fechada é aquela que 

possui, além das suas próprias expressões, nomes para essas expressões e termos semânticos 
('verdadeiro', 'falso') com os quais se possam referir a elas. Assim é o português, linguagem por meio 
da qual posso dizer "esta sentença: 'a neve é branca' é verdadeira". Diversamente, a linguagem 
semanticamente aberta não possui termos semânticos para se referir a si própria (embora não 
deixará de ser semanticamente aberta se tiver termos semânticos para outra linguagem). Voltaremos 
ao assunto adiante. 
9
 No sentido tarskiano, a teoria da verdade de Manholi não é formalmente adequada, na medida em 

que se aplica a linguagens semanticamente fechadas; ainda assim, a teoria não incide em paradoxos 
semânticos como o do mentiroso, de acordo com o que será explicado no decorrer do texto. 
10

 As intuições russellianas a respeito do assunto tomam a verdade como relação de correspondência 
entre a linguagem e o mundo (RUSSELL, 1974). 
11

 Mais adiante ao leitor serão apresentadas quais intuições acerca da noção de verdade seriam 
essas e qual a distinção entre linguagens semanticamente fechadas e linguagens semanticamente 
abertas. 
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que [1]se baseia nas noções russellianas da verdade; [2]aplica-se a linguagens 

semanticamente fechadas e [3]satisfaz a convenção T12 sem incidir em paradoxos 

semânticos como o do mentiroso. 

Num primeiro momento, propiciar-se-á ao leitor algumas noções fundamentais 

sobre lógica aplicada. A seguir, tratar-se-á de modo geral das teorias cujo escopo foi 

apresentar uma definição de 'predicado-verdade'. Num terceiro momento, serão 

feitos apontamentos sobre a Teoria da Verdade de Manholi (TVM). Finalmente, o 

texto chega ao cabo com inferências conclusivas acerca das vantagens na aplicação 

da TVM ao processamento de linguagem natural e no campo da inteligência artificial 

para processo eletrônico e sistemas legais.  

 

LÓGICA APLICADA 

Como foi dito na introdução, o presente item apresentará ao leitor leigo 

noções de lógica aplicada. Uma vez que a teoria da verdade é uma parte da lógica, 

começaremos por essa última noção. 

Quando se fala em lógica aplicada, tem-se em mira algum campo do 

conhecimento; afinal, imediata é a indagação: lógica aplicada a quê? Conforme o 

interesse do estudioso, a lógica assume aplicação nas mais diversas searas, desde 

a filosofia prática, a exemplo do que se poderia citar a "Ética demonstrada a maneira 

dos geômetras" do filósofo Espinosa, até a ciência da computação, passando ainda 

pela filosofia da mente, da ciência e, claro, da linguagem, nosso ponto de interesse 

maior. 

Para definirmos a lógica aqui, colhemos inspiração no texto de Manholi 

(2010). Nesse trabalho, Manholi principia o raciocínio definindo a lógica sob três 

pontos de vista: do matemático, do filósofo e do lógico puro. É claro que a esses três 

pontos de vista pode se acrescentar um quarto que nos interessa aqui, aquele do 

jurista (que é bem próximo do ponto de vista do filósofo). 

Seguindo esse objetivo, comecemos, pois, com a exposição resumida das 

definições de Manholi (2010): do "ponto de vista do matemático (...) seria possível 

dizer que o objeto de estudo da lógica são os teoremas lógicos , ou as verdades 

lógicas, se se quiser dizer assim" (MANHOLI, 2010, p. 87). 

                                                           
12

 Oportunamente será esclarecido ao leitor o que se entende por "convenção T". 
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Bem próximo desse ponto de vista do matemático, está o ponto de vista do 

lógico puro: para o lógico puro o trabalho com a lógica consiste em definir "as 

noções fundamentais de sua área de interesse" (MANHOLI, 2010, p.87); no final das 

contas a noção mais importante a ser definida pelos lógicos é a noção de 

consequência lógica13. Ao lado dessa noção fundamental, os outros conceitos (da 

lógica) são "conceitos auxiliares utilizados para se chegar à definição de 

consequência lógica, ou conceitos derivados deste último" (MANHOLI, 2010, p.87). 

A lógica, pois, deve ser entendida como uma área do conhecimento cujo objeto são 

as noções como de argumento e validade, de verdade lógica e de consequência 

lógica. 

Isso encerra o que tínhamos a dizer a respeito da lógica sob o ponto de vista 

do lógico puro. Sendo assim, passaremos à consideração da lógica do ponto de 

vista do filósofo e do jurista. Para esses profissionais, a lógica deve ser vista como 

uma ciência instrumental: para o filósofo e o jurista, a lógica fornece uma série de 

instrumentos fundamentais para se avaliar argumentos: com ou sem sentido; válidos 

ou inválidos14. Além disso, a lógica fornece algumas definições importantes para a 

consistência o discurso jurídico e filosófico.  

Resta-nos, ainda, salientar que axiomático é o método que a lógica emprega 

para estudar tal objeto. O método axiomático admite num primeiro momento, 

independente de definição, termos primitivos e regras (de definição) para definir 

novos termos a partir desses primitivos; depois, num segundo momento admite, 

independente de demonstração, proposições primitivas (axiomas15) e regras (de 

                                                           
13

 "Ao se definir de modo preciso a noção de consequência lógica, que – falando intuitivamente – é a 
relação que existe entre a conclusão e as premissas de um argumento válido, justamente se 
fornecem os elementos necessários para que seja possível desenvolver instrumentos de cálculo que 
possam ser utilizados para decidir se um argumento arbitrário é válido ou não. E quanto às 
proposições logicamente verdadeiras, as mesmas podem ser entendidas como as conclusões de 
argumentos válidos em que o número de premissas é igual a zero." (MANHOLI, 2010, p.87) 
14

 Infelizmente, não poderemos desenvolver aqui todo o instrumental que, em lógica, permite que 
avaliemos os argumentos classificando-os como válidos e inválidos. Isso se deve ao fato de que 
nosso foco neste trabalho consiste mais em acrescentar (ao discurso jurídico) uma nova definição 
que é fornecida pela lógica: trata-se da definição de verdade.  
15

 Observe-se que, na condição de proposição primitiva de um sistema, axiomas são convencionais. 
Considerá-los 'evidentes por si mesmos' implica atribuir-lhes subjetividade; a própria noção de 
evidência é subjetiva. Como comenta Manholi: "(...)o que pode parecer obviamente verdadeiro para 
alguém pode não parecer isso a outrem. Um caso conhecido é o da geometria de Euclides, que é – 
diga-se de passagem – considerado como sendo o criador do método axiomático. O quinto axioma da 
geometria euclidiana, do qual se pode deduzir que por um ponto externo a uma reta pode-se traçar 
uma única reta paralela à primeira, pode ter parecido obviamente verdadeiro para Euclides, mas não 
pareceu assim a diversos matemáticos ao longo da história. Como resultado, no século XVIII, o 
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inferência) para demonstrar novas proposições a partir dessas primitivas. Se se 

deseja algo tanto quanto possível preciso, mister se faz definir bem os termos 

utilizados como garantia de que compreensão do afirmado; bem como demonstrar 

todas as proposições afirmadas como forma de garantir que são verdadeiras 

(MANHOLI, 2010, p.91). Em síntese, pois:  

 

A lógica é a ciência formal que se dedica à investigação de instrumentos 
capazes de verificar a validade ou invalidade de um argumento, ou ao 
estudo da noção de consequência lógica, ou ainda à descoberta e 
demonstração dos teoremas lógicos, mediante o uso do método axiomático. 
(MANHOLI, 2010, p.93) 

 

A relevância da aplicação da lógica na filosofia da linguagem é vasta, 

sobretudo porque, na condição de fenômeno simbólico, como acentua Marques, "(...) 

a linguagem passa a ser objeto de estudo na lógica filosófica" (MARQUES, 2001, 

p.41). A mesma autora linhas a frente consigna: 

 

Os dados da experiência são representados linguisticamente em sentenças 
ou proposições. Essas sentenças são tomadas como partes de uma ideia, 
ou raciocínio, e devem-se completar a partir de suas relações com outras 
sentenças, de tal modo que, de um lado, esses vínculos lógicos 
correspondam a propriedades universais e, de outro lado, explicitem, 
formalmente, o que está implícito no que se diz. (MARQUES, 2001, p.41) 

 

Daí a razão pela qual "embora tenha origem na filosofia e constitua um ramo 

da matemática, a lógica simbólica proposicional é uma das possíveis diretrizes para 

o estudo do significado" (MARQUES, 2001, p.84). Em sentido parelho, ainda sobre a 

relação entre o estudo da lógica e o estudo das linguagens Manholi escreve: 

 

(...) o estudo da lógica também está – como talvez também o estejam todas 
as áreas do saber – estritamente vinculado ao estudo da linguagem. Tanto 
é isso verdade, que a lógica é normalmente estudada como um conjunto de 
sistemas, assim com o cálculo proposicional e o cálculo de predicados, que 
podem ser considerados como linguagens. Além disso, cada um desses 
sistemas é, normalmente, estudado mediante o uso de um instrumental de 
análise, conhecido como semiótica, tradicionalmente empregado no estudo 
das línguas naturais, como o português. (MANHOLI, 1999, p.8) 

                                                                                                                                                                                     
geômetra italiano Giovanni Saccheri resolveu verificar o que ocorreria se se desenvolvesse uma 
geometria em que os axiomas fossem os quatro primeiros da geometria euclidiana, mais a negação 
do quinto axioma. Um dos resultados foi uma geometria bastante contra-intuitiva, mas Saccheri não 
foi capaz de mostrar que ela fosse inconsistente, isto é, que acarretasse contradições. Essa situação 
aponta para uma limitação do método axiomático, como no caso da escolha dos termos primitivos" 
(MANHOLI, 2010, p.92). 
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Como se depreende do que restou consignado até agora, a aplicação da 

lógica é fértil terreno da filosofia da linguagem e do direito. Na sequência versar-se-á 

sobre o assunto central do trabalho, a saber, a aplicação da TVM no direito como 

forma de otimização do processamento de linguagem natural em sistemas legais. 

 

TEORIAS DA VERDADE 

Como é sabido, a par de a sintaxe estabelecer as propriedades estruturais de 

uma linguagem L, a semântica em geral (formal ou informal) busca um procedimento 

para atribuir significado a qualquer expressão de L. Em síntese, em relação à 

linguagem, "podemos estar interessados em estudar suas relações com o mundo 

externo a ela, mas também podemos querer estudar sua estrutura interna, e os 

problemas que encontramos aí" (MANHOLI, 1999, p.13); no primeiro caso, fala-se 

em semântica; no segundo sintaxe16.  

A teoria da verdade, ao contrário do que possa parecer, não é uma parte da 

teoria do conhecimento (ou epistemologia), mas sim uma parte da lógica. Isso se 

deve ao fato de que o objetivo da teoria da verdade não é expor os fundamentos da 

verdade, mas sim propor um significado para a palavra verdade, enquanto predicado 

semântico. Uma definição de predicado-verdade. Isso é importante, pois, embora 

nem sempre possamos ter o mesmo rigor que se tem na matemática ou na lógica, é 

muito útil que consigamos, mesmo na linguagem cotidiana, ter boas definições para 

os termos que utilizamos17.  

A própria dogmática jurídica, segundo Alexy, comporta três dimensões: 

analítica, empírica e normativa. A empírica trata da validez e eficácia da norma 

positivada; a normativa da reflexão crítica da práxis jurídica18. No entanto é a 

                                                           
16

 Tivéssemos interessados em estudar como os utentes da língua se relacionam com ela, 
estaríamos no campo da pragmática. Da sintaxe, semântica e pragmática têm-se, assim, os três 
campos da semiótica, definida por CRYSTAL como o estudo dos sistemas de comunicação, quer 
naturais quer artificiais ('Semiótica'. In: CRYSTAL, 2000, p.234). 
17

 É importante aqui que o leitor entenda que as ciências axiomáticas (como a lógica e a matemática) 
são caracterizadas por possuir dois elementos importantes: [1] a maior parte das sentenças (e 
termos) das ciências axiomáticas devem ser definidas; [2] a maior parte das sentenças das ciências 
axiomáticas devem ser provadas. Esse rigor (das ciências axiomáticas) obviamente possui limites. 
Porém, por ora, o leitor pode encará-lo do modo como acabamos de descrever.  
18

 Para maior detalhamento a respeito das dimensões da dogmática, especialmente da empírica e da 
normativa, cf. Alexy, 2008, p.34 e ss. 
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dimensão analítica que objetiva dissecar sistemática e conceitualmente o direito 

vigente. Alexy explica: 

 

Clareza conceitual, ausência de contradição e coerência são pressupostos 
da racionalidade de todas as ciências. Os inúmeros problemas sistemático-
conceituais dos direitos fundamentais demonstram o importante papel da 
dimensão analítica no âmbito de uma ciência prática dos direitos 
fundamentais que pretenda cumprir sua tarefa de maneira racional. (Alexy, 
2008, p. 38) 

 

A propósito da importância da dimensão analítica para esclarecimento de 

importantes conceitos, Alexy cita alguns, como os de norma, dever ser, pessoa, 

ação, sanção e instituição (Alexy, 2003, p.149); a eles - sem dúvida - podemos 

incluir o de 'verdade'.  

Nessa trilha, muitos filósofos e lógicos propuseram definições de verdade. 

Essas definições não são tão simples quanto parecem, porém, antes de entrar nas 

dificuldades da definição de verdade, iremos, a título de exemplo, fornecer uma 

definição para a palavra verdade. Daí a razão pela qual, com Manholi (1999), pode-

se dizer que o ponto central da semântica constitui a teoria da verdade. Assim 

Manholi expressou-se: "O conceito de verdade é, como veremos mais adiante, uma 

noção semântica fundamental, e dar-lhe uma definição formal é algo que diversos 

estudiosos consideram o principal objetivo da semântica formal" (1999, p.18). Quer-

se com isso significar que, a partir da definição do conceito de verdade, fundamental 

que é, advêm outras noções semânticas como a de estrutura modelo, consequência 

semântica, validade (ou verdade lógica), contradição e contingência. Manholi 

afiança-nos ao destacar que "diversas noções semânticas podem ser descritas em 

termos da noção de verdade" (1999, p.24). 

Dito isso, é azado o momento de retomar a noção de verdade como 

correspondência, cujo núcleo é compreender "a verdade como uma relação entre 

linguagem e mundo." (MANHOLI, 1999, p.40). Essa noção já era antevista na 

antiguidade; para Aristóteles, "dizer do que é que ele não é, e do que não é que ele 

é, é falso, mas dizer do que é que ele é, e do que não é que ele não é, é 

verdadeiro." (Metafísica, livro , 1011b) Essa relação entre o dizer e o que é inspira 

uma concepção correspondencial da verdade. Tarski arriscou adaptar a definição 

aristotélica a padrões modernos: 
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Se quiséssemos nos adaptar à terminologia filosófica moderna, poderíamos 
talvez expressar essa concepção [de Aristóteles] por meio da conhecida 
fórmula:  
A verdade de uma sentença consiste em sua concordância (ou 
correspondência) com a realidade. (TARSKI, 2007, p.160, esclareceu-se 
entre colchetes) 

 

Cá chegados, revela-se importante explicitar os contornos gerais das 

intuições de Russell presentes na teoria correspondencial da verdade com outras 

teorias da verdade, especialmente a teoria coerentista, teoria pragmatista e teoria 

consensualista.  

Como destaca Haack, "tanto Russell quanto Wittgenstein, durante seus 

períodos de 'atomismo lógico', deram definições de verdade como a 

correspondência de uma proposição com um fato" (2002, p.133). Entretanto, antes 

de aprofundar essas intuições sobre a definição de verdade no sentido 

correspondencial, convém dizer que alguns conceberam a verdade como relação de 

coerência entre enunciados de um sistema; outros ainda assumem teorias 

pragmatistas da verdade; há ainda os adeptos da teoria consensual da verdade.19  

Nesse sentido, quando se fala numa teoria coerencial ou coerentista da 

verdade quer-se referir a valores de verdade exclusivamente a partir de um sistema 

de linguagem, por intermédio da relação de coerência entre proposições. Trata-se 

de uma definição não-semântica, porque - ao contrário do que ocorre na teoria 

correspondencial20 - não existe relação entre linguagem e algo que lhe é externo, 

mas apenas entre proposições de um dado sistema de linguagem21 (HAACK, 2002, 

p.137). Assim, a proposição na teoria coerencial assume o valor de verdade em 

determinado sistema de linguagem L. Não havendo contradições no sistema, todas 

as proposições serão verdadeiras. Ou seja, não se faz possível afirmar o valor de 

verdade na proposição sem ter como referência determinado sistema e essa 

proposição será falsa ou verdadeira se não houver nenhuma incoerência no sistema 

da qual ela faça parte.22 Isso implica que uma proposição pode ser verdadeira em 

                                                           
19

 Para uma visão bem completa e resumida das teorias da verdade, v. HAACK, 2002, pp.127 e ss. e 
DALLAGNOL, 2015, pp.36 e ss. 
20

 Na teoria correspondencial em que existe essa relação linguagem-mundo; uma atribuição, uma 
função entre linguagem e mundo - daí a semântica. A semântica seria exatamente isso, então, a 
semântica é a atribuição de um determinado fato a uma determinada linguagem, um determinado 
estado de coisa a uma determinada linguagem, uma determinada proposição.  
21

 Teorias como a coerencial da verdade são chamadas teorias internalistas, justamente porque a 
noção de verdade se dá na relação interna à linguagem (MANHOLI, 1999, p.30). 
22

 Essa afirmação conduz à conclusão de que não é possível na teoria coerencial analisar-se o valor 
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um determinado sistema e falsa no outro, desde que não gere contradição no 

primeiro. A crítica de Russell à teoria da verdade como coerência reside o ponto de 

que a verdade de um sistema científico tem o mesmo valor da verdade de um conto 

de fadas (HAACK, 2002, p.139)23.  

Doutro lado, já a teoria pragmática da verdade propõe a substituição da noção 

de verdade pela noção de utilidade. Sendo assim, é verdadeira aquela proposição 

que possui alguma utilidade para o fim em relação ao qual ela foi enunciada. "Assim, 

a abordagem dos pragmatistas à verdade era a de perguntar que diferença faz se a 

crença é verdadeira" (HAACK, 2002, p.140). Consectário disso é que determinada 

proposição P pode ser verdadeira e falsa ao longo do tempo, ou seja, ela pode ser 

verdadeira em uma determinada época e falsa em outra, assim como ela pode ser 

falsa em uma determinada época e verdadeira em outra. Exemplo disso é a 

astronomia ptolomaica que antes era útil para descrever a posição dos planetas e, 

portanto, verdadeira e hoje em dia ela é inútil, portanto, falsa.  

Acerca dessas teorias da verdade, Dallagnol destacou: 

 

De fato, consensualismo e pragmatismo podem levar a que se confira um 
peso maior a uma dada proposição, ou aos efeitos de tal proposição 
(mesmo que seja falsa sob a perspectiva da correspondência), do que à 
evidência que existe referente à mesma proposição. Coerentismo pode 
apoiar uma proposição falsa que é coerente com um sistema de crenças 
impregnado com crenças falsas que são coerentes entre si. Para a teoria da 
verdade como correspondência, a proposição de que o réu cometeu o crime 
é verdadeira se e somente se o réu cometeu o crime.(DALLAGNOL, 2015, 
p.38) 

 

Há outrossim a teoria consensualista da verdade, segundo a qual a verdade 

de uma proposição há de ser definida no consenso racional sobre ela (DALLAGNOL, 

2015, p.37). Habermas consignou a seguinte dificuldade da teoria da verdade como 

correspondência: "Por certo, no paradigma linguístico, a verdade de um enunciado 

não pode mais ser compreendida como correspondência com algo no mundo, pois 

                                                                                                                                                                                     
de verdade em uma proposição, mas apenas de todo o sistema. Logo, ainda que uma dada 
proposição x não esteja em contradição com nenhuma outra proposição desse sistema, havendo 
alguma proposição y em contradição com outra z, então todo o sistema será falso e por 
consequência, também, a proposição objeto da análise. 
23

 Taruffo consignou: "Al respecto, es válida la objeción, verdaderamente destructiva, de que 
narraciones coherentes pueden ser falsas o no tener pretensión alguna de verdad (como sucede con 
las novelas), de forma que no parece que la coherencia de la narración determine su veracidad." 
(TARUFFO, 2005, p.174) 
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do contrário teríamos de 'sair da linguagem' por meio da linguagem" (HABERMAS, 

2004, p.242). Para esse filósofo: 

 

É 'verdadeiro' o enunciado que poderia ser justificado sob condições 
epistêmicas ideais (Putnam) ou que, numa situação de fala ideal 
(Habermas) ou numa comunidade de comunicação ideal (Apel), poderia 
encontrar um acordo obtido pela argumentação. (HABERMAS, 2004, p.251) 

 

Destarte, para a teoria consensualista da verdade, "é verdadeiro aquilo que 

pode ser racionalmente aceito em circunstâncias ideais." (HABERMAS, 2004, p.251) 

Noutras palavras, é o consenso racional entre os concernidos que haveria de 

produzir o que deveria ser aceito como verdade.24  

De outro quadrante, quanto à teoria da verdade como correspondência, isto é, 

da relação de correspondência entre fatos e proposições, Manholi chama a atenção 

para a obra Filosofia do Atomismo Lógico de Russell (MANHOLI, 1999, p.31). 

Segundo Russell, o mundo é composto de fatos, um fato se diferencia de um crença 

ou de uma proposição, o fato é justamente aquilo que faz com que a proposição ou 

a crença seja verdadeira ou falsa (RUSSELL, 1974, p.62). Um fato então é mais que 

uma coisa, ele é sempre uma coisa com alguma propriedade (qualidade) ou uma 

relação entre coisas (RUSSELL, 1974, p.62). Um fato nunca é um indivíduo; nem 

mesmo é fato a qualidade de existir desse indivíduo, porque existir não é uma 

propriedade. "O que chamo um fato é a espécie de coisa que se expressa por uma 

sentença inteira, não por um nome simples como 'Sócrates'." (RUSSELL, 1974, 

p.63) 

                                                           
24

 A propósito, Taruffo observou: "Tampoco la concepción consensualista de la verdad, que se ha 
hecho popular en los últimos anos, en especial debido a Habermas y a los modos imitativos que sus 
escritos han suscitado, está en realidad en conflicto con la posibilidad de que el proceso se remita a 
una verdad de los hechos entendida como correspondencia con la realidad empírica. En efecto, no 
debería olvidarse que (aparte de alguna sospecha de circularidad no irrelevante) Habermas habla de 
consenso racional, es decir, del consenso que se produce (o debería producirse) sobre la base de 
criterios considerados racionales en un determinado contexto. De aquí se deriva una indicación 
importante en el sentido de la relativización de la idea de verdad y de su reconducción bacia la 
dinámica de la comunicación social; se deriva también, no obstante, que el consenso que constituye 
la verdad no es la mera adhesión 'de hecho' de un auditorio cualquiera a alguna afirmación y tampoco 
una reacción subjetiva ante una comunicación. Dado que el consenso está referido a criterios 
racionales, son estos criterios los que devienen determinantes para la identificación de un concepto 
apropiado de verdad. No obstante, dado que Habermas no los identifica analíticamente, permanece la 
posibilidad de que aquéllos sean definidos sobre la base del contexto, de forma que el discurso 
vuelve a las consideraciones realizadas más arriba." (TARUFFO, 2005, p.175) 
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Com efeito, se palavras de uma proposição simbolizam objetos, proposições 

significam (expressam) fatos, ou seja, denotam um determinado estado de coisas.25 

A proposição, portanto, simboliza objetos e suas propriedades ou relações entre 

objetos: "Expressamos um fato, por exemplo, quando dizemos que uma certa coisa 

tem uma determinada propriedade, ou que tem uma certa relação com outra coisa; 

mas a coisa que tem a propriedade ou a relação não é o que chamo um 'fato'." 

(RUSSELL, 1974, p.63) 

Para cada fato existem duas proposições, uma verdadeira e uma falsa. Por 

exemplo, 'Caim matou Abel' é uma proposição que se refere a um estado de coisas 

(relação entre dois irmãos). Se essa proposição for verdadeira, então a proposição 

'não é o caso que Caim matou Abel' é falsa (princípio do terceiro excluído). Russell 

quer significar que para a relação binária matar alguém entre Caim e Abel duas 

proposições existem: uma afirma que Caim matou Abel e a outra o contrário. Uma 

delas apenas é verdadeira. Mas o que determina a verdade/falsidade dessas 

proposições? Para Russell, a correspondência com o fato de ter Caim matado ou 

não Abel. Noutras palavras, correspondendo a um fato, é verdadeira a proposição; 

não o fazendo, ela é falsa26. E por fato não se entenda o fato em si, mas um estado 

de coisas que pode ser observado. Eliminam-se, assim, resquícios metafísicos na 

verdade como correspondência. 

Como escreveu Wittgenstein: "Compreender uma proposição, quer dizer, 

saber qual é o caso, se ela é verdadeira. (Pode-se compreendê-la sem saber se ela 

é verdadeira.) Compreendemo-la se compreendemos as suas partes constituintes." 

(WITTGENSTEIN, 2008, 4.024) Assim, "fato é aquela espécie de coisa que torna 

verdadeira ou falsa uma proposição" (RUSSELL, 1974, p.70). Corolário disso é que 

não existem fatos falsos, mas apenas proposições falsas: "existem, obviamente, 

                                                           
25

 Em um sentido mais rigoroso, pode-se dizer com Manholi: "Um estado-de-coisas, então, será 
entendido como uma organização de átomos, que envolverá uma relação de grau n, isto é, que 
relaciona n objetos, para qualquer número natural n, mais os n objetos. O estado-de-coisas então é a 
organização, ou a disposição em que os n objetos se encontram em uma relação de grau n." 
(MANHOLI, 2004, p.50)  
26

 As proposições da lógica correspondem a fatos completamente gerais (RUSSELL, 1974, p.64). 
Russell exemplifica "se uma classe é parte de outra, um termo que é membro da primeira é também 
um membro da outra" (RUSSELL, 1974, p.64). Segundo Russell isso é uma proposição da lógica e 
ela expressa uma relação sintática. Para Russell "são palavras que expressam simplesmente uma 
forma ou conexão, não mencionando qualquer constituinte particular a proposição na qual elas 
ocorrem" (RUSSELL, 1974, p.64). Proposições da lógica e da matemática, por não se referiram a 
algum estado de coisas com relação aos objetos físicos, não comportam juízo de verdade/falsidade 
no sentido correspondencial, mas são responsáveis pela delimitação do espaço lógico da linguagem, 
isto é, elas delimitam o que é ou não pensável. 
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duas proposições que correspondem a todos os fatos, uma verdadeira e uma falsa. 

Não existem fatos falsos, de tal forma que não podemos obter um fato para cada 

proposição, mas somente para todo par de proposições." (RUSSELL, 1974, p.84)  

Cumpre dizer que para ser verdadeira ou falsa é necessário que a proposição 

ao menos reporte-se a uma propriedade aplicada a um objeto ou a uma relação 

entre objetos. Tais proposições são significativas. Não significativas são aquelas que 

careceriam de sentido, por exemplo as sentenças sintaticamente inválida ('César e 

é.') ou logicamente inválida ('é o caso e não é o caso que Caim matou Abel.')27. 

Sentenças não significativas carecem de sentido (não simbolizam proposições). 

Em Russell, a verdade pode ser definida como a correspondência entre uma 

proposição e um estado de coisas no mundo. Essa definição é bastante simples, se 

atentarmos para as seguintes definições acessórias: um estado de coisas é, 

vulgarmente falando, uma relação indivíduos; uma proposição consiste em um 

pensamento objetivo expresso por uma sentença. 

Impende aqui diferenciar sentença e proposição. Sentença é qualquer 

conjunto de palavras arranjadas de acordo com as regras de formação de uma 

determinada linguagem. Por exemplo, a neve é branca é uma sentença do 

português. Proposição é o pensamento expresso pela sentença28. O assunto será 

retomado adiante. 

A par disso, frise-se que proposições complexas também admitem valores de 

verdade (verdadeira/falsa). Russell dirá que não são complexos os objetos que 

compõem o mundo, senão as proposições que tratam de mais de um fato. Como é 

que nós conhecemos as coisas? Por familiaridade, ou seja, as coisas são 

conhecidas na medida em que a elas temos acesso direto ou indireto (por 

descrição). Por isso só existem dicionários de palavras, não existem dicionários de 

proposições. Russell exemplifica: o vermelho é difícil definir, é impossível definir o 

                                                           
27

 O que se quer dizer é que uma sentença significativa precisa respeitar as regras da sintaxe e da 
lógica para enunciar algo com sentido, além de exprimir uma propriedade aplicada a um objeto ou 
uma relação entre objetos. Assim, sentenças inválidas sob o aspecto sintático ou lógico não são 
significativas. Porém, importa aqui considerar que, do ponto de vista correspondencial, sentenças 
logicamente válidas também não são significativas(!): 'P ou não-P ocorre'; mesmo necessariamente 
válidas, não são significativas, porque não exprimem nenhuma propriedade aplicada a um objeto 
tampouco alguma relação entre objetos. 
28

 O presente trabalho compartilha da posição segundo a qual os portadores de verdade são as 
proposições, não as sentenças. O tema, entretanto, não é pacífico, está longe disso. Para que o leitor 
interessado saiba mais sobre o problemas dos portadores de verdade (sentenças, proposições ou 
proferimentos), reportamo-nos aos itens 2.2 e 2.3 de MANHOLI, 2004, p.24 e ss. 
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vermelho só se tem acesso ao vermelho por intermédio da familiaridade mostrando 

algo vermelho (RUSSELL, 1974, p.73). As proposições são entendidas por nós a 

partir do conhecimento das palavras que as compõem. Note-se, portanto, que se 

toma conhecimento de uma coisa pela familiaridade; de uma proposição pela análise 

lógica dessa linguagem. Análise é o procedimento de entendimento das 

proposições. Em síntese, o conhecimento dos nomes advém da familiaridade; das 

proposições, da análise.  

Mas o que seria uma proposição atômica? Proposição atômica é uma 

proposição que se refere a um fato, isto é, que representa uma relação monádica, 

diádica, triádica (...) entre particulares. São formadas então por termos que, segundo 

Russell, denotam29 aquilo que pode ser chamado de particulares: "Particulares = 

termos de relações em fatos atômicos" (RUSSELL, 1974, p.76). Particulares são 

veiculados pelas palavras que simbolizam coisas e cujo sentido temos acesso por 

familiaridade. De modo diverso, a sentença 'Caio é maior que Tício e Tício é pai de 

Caio' carrega uma proposição molecular, pois abrange duas proposições: (P1) 'Caio 

é maior que Tício'; (P2) 'Tício é pai de Caio'.30 Estabelecida a verdade das 

proposições atômicas, pode-se chegar à verdade das proposições moleculares por 

intermédio da análise lógica da linguagem. A lógica que permite a decomposição da 

linguagem em estruturas atômicas (linguagem) que correspondem a objetos simples 

(do mundo)31. No exemplo acima, a proposição molecular apenas será verdadeira se 

os dois fatos ocorrerem: (F1)Caio possui a relação binária 'ser maior que' com Tício 

e (F2)Tício está na relação binária 'ser pai de' com Caio. Russell exemplifica a 

proposição 'p' ou 'q' sendo 'p' e 'q' proposições atômicas. A proposição 'p' ou 'q' será 

falsa se 'p' e 'q' forem falsos e será verdadeira em todos os outros casos. Vale dizer, 
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 Importante frisar: termos não são particulares; termos denotam particulares.  
30

 Russell ainda trata discutir a questão dos nomes próprios (RUSSELL, 1974, p.77). Cuida-se de 
discussão bem complexa. Russell defende que as únicas palavras a expressar nomes no sentido 
lógico são as palavras 'isto' ou 'aquilo' (RUSSELL, 1974, p.78). Interessante embora, o desenvolvido 
do ponto não é essencial ao tema aqui discutido. 
31

 O princípio da composicionalidade é aquele "de acordo com o qual o significado, ou denotação, de 
uma sentença, é uma função do significado de suas partes, e de como elas se compõem. Como o 
significado das partes atômicas de uma sentença qualquer das linguagens em questão são valores-
verdade, segue-se que o significado de qualquer sentença é também um valor-verdade, que é uma 
função dos valores-verdade das partes de tal sentença, e de como ela é composta." (MANHOLI, 
1999, p.24) Embora Manholi no trecho citado refira-se à linguagens formais, não há nada que no 
particular impeça a aplicação da ideia a trechos da linguagem natural com sintaxe definida, inclusive 
essa é a proposta geral do trabalho do autor, cujo título é 'Semântica formal aplicada a linguagens 
naturais' (v. bibliografia). 
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se uma das proposições 'q' ou 'p' for verdadeira, então a proposição molecular 'q' ou 

'p' será verdadeira (RUSSELL, 1974, p.85).32 

Se o leitor compreendeu essas definições, fica clara a Teoria da Verdade de 

Russell, porém, apesar dessa teoria parecer uma trivialidade, há, como já 

mencionamos, problemas com as teorias da verdade. Que problemas seriam esses? 

Os problemas com a teoria da verdade estão relacionados com os chamados 

paradoxos semânticos. Esses paradoxos, como mostrou Tarski (2006), são uma 

decorrência do fato de que em muitos casos a noção de verdade é definida na 

própria linguagem para a qual se está definindo verdade. Para que isso fique mais 

claro, o leitor pode pensar que se fôssemos dar uma definição de verdade para a 

língua portuguesa, o nosso primeiro impulso seria usar a própria língua portuguesa 

para fornecer essa definição de verdade. Isso, no entanto, permite que construamos 

sentenças do seguinte tipo: 'esta sentença é falsa'. O problema com esse tipo de 

sentença consiste no fato de que há o aparecimento de uma contradição: se 'esta 

sentença é falsa' for verdadeira, então ela é falsa, e se tal sentença for falsa, então 

ela é verdadeira.  

É, justamente, na tentativa de lidar com esse e com outros tipos de paradoxo 

que Tarski propôs a sua teoria da verdade: a concepção semântica da verdade. 

Essa teoria é caracterizada, principalmente, por propor uma série de condições para 

que se defina verdade. Essas condições se dividem em dois tipos: condições de 

adequação material; condições de consistência formal. 

Iremos a partir de agora comentar esses dois tipos de condições33, 

começando, obviamente, pelas condições de adequação material. Essas condições 
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 Duas outras questões interessantes são colocadas por Russell, mas que não serão discutidas aqui: 
o fato psicológico e o fato negativo. Primeiro, quanto ao fato psicológico, por exemplo, acredito que 
'Sócrates é mortal', Sócrates é mortal é uma proposição atômica, quando eu acrescento acredito que 
Sócrates é mortal, para o Russell, isso não faz com que ela seja molecular, ela continua sendo uma 
proposição atômica, no entanto, com dois verbos: acreditar (i) e ter a propriedade de ser mortal (ii). 
Há uma questão em relação ao valor de verdade desse tipo de proposição, porque ela não está na 
dependência de Sócrates ser ou não mortal, mas na dependência de eu realmente acreditar ou não 
que a proposição 'Sócrates é mortal' é verdadeira (RUSSELL, 1974, pp.84-85). "Tomemos a 
afirmação 'Está frio'. Esta afirmação é subjetiva porque equivale a dizer 'Penso que está frio'. Mas 
afirmar 'A Terra está no centro do universo' é muito diferente de afirmar 'Penso que a Terra está no 
centro do universo'. A primeira afirmação é falsa; mas a segunda pode ser verdadeira. De fato, era 
verdadeira para muitas pessoas na Idade Média." (CARNIELLI; EPSTEIN, 2011, p.18) De outro lado, 
como se apuraria o valor de verdade da proposição negativa, isto é, daquela que afirma não 
corresponder a nenhum fato. A proposição 'não é o caso que Sócrates é mortal' só é verdadeira 
quando um fato corresponder à sua contrária, ou seja, como se fosse uma atribuição de verdade 
invertida. 
33

 Iremos agora iniciar uma exposição das condições que Tarski impõe para uma teoria da verdade. 
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visam fazer com que a teoria da verdade (a definição de verdade) fale sobre a 

verdade e não sobre qualquer tipo de coisa. Para garantir isso, Tarski propõe que 

uma definição de verdade deve implicar todas as instâncias do seguinte esquema: X 

é verdadeiro, se e somente se, p. Esse esquema deve ser entendido da seguinte 

maneira: do lado esquerdo (da forma 'X é verdadeiro se, somente se, p'), tem-se o 

nome de uma sentença, e do lado direito, tem-se a própria sentença.  

Dito isso, podemos encerrar o que tínhamos a dizer a respeito da adequação 

material imposta por Tarski. Sendo assim, podemos passar às condições de 

consistência formal. A primeira dessas condições impõe que a definição de verdade 

seja dada em uma linguagem com uma estrutura especificada: 

 

Há certas condições gerais sob as quais se considera que a estrutura de 
uma linguagem está exatamente especificada. Assim, para especificar a 
estrutura de uma linguagem, devemos caracterizar sem ambigüidade a 
classe das palavras e expressões que serão consideradas significativas . 
Em particular, devemos indicar todas as palavras que decidimos usar sem 
definição, e que são chamadas ‘termos não definidos (ou primitivos)’ , e 
apresentar as chamadas regras de definição para introduzir termos 
definidos ou novos. Além disso, devemos estabelecer os critérios para 
distinguir , na classe de expressões, aquelas denominadas ‘sentenças’. 
Finalmente, devemos formular as condições sob as quais uma sentença 
pode ser afirmada; em particular, devemos indicar todos os axiomas (ou 
sentenças primitivas), isto é, as sentenças que decidimos afirmar sem 
prova. E devemos fornecer as chamadas regras de inferência (ou regras de 
demonstração) por meio das quais podemos deduzir novas sentenças, 
afirmadas a partir de outras sentenças previamente afirmadas. Os axiomas, 
assim como as sentenças deles deduzidas por meio de regras de inferência, 
são chamados ‘teoremas’ ou ‘ sentenças demonstráveis’. (TARSKI, 2006, 
p.165-166)  

 

Essa citação informa os parâmetros que uma linguagem deve seguir para ser 

considerada uma linguagem com estrutura especificada. Esses parâmetros são 

fundamentalmente os seguintes: primeiro, deve haver na linguagem (com estrutura 

especificada) um conjunto de termos primitivos que não são definidos e a partir dos 

quais se pode definir os demais termos; segundo, dever haver regras de definição, 

ou seja, regras que nos permitem definir termos a partir de outros termos; terceiro, 

deve haver critérios para que se possa saber o que é uma sentença; quarto, deve 

haver axiomas, ou seja, sentenças que podem ser afirmadas sem provas; quinto, 

                                                                                                                                                                                     
Nosso objetivo com isso, porém, não é expor a teoria da verdade de Tarski: iremos apenas expor as 
condições propostas por Tarski pelo fato de que a teoria da verdade de Manholi irá, de alguma forma, 
ter de lidar com tais condições.  
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devemos propor as regras de dedução, ou seja, as regras, por meio das quais 

podemos raciocinar e deduzir sentenças a partir de sentenças.  

Com essa última afirmação, encerramos o que tínhamos a dizer sobre a 

primeira condição de consistência formal proposta por Tarski. Sendo assim, 

podemos passar à segunda condição proposta por Tarski: 

 

Uma vez que concordamos em não empregar linguagens semanticamente 
fechadas, temos de empregar duas linguagens diferentes ao discutir o 
problema da definição de verdade e, de forma mais geral, de quaisquer 
problemas no campo da semântica. A primeira dessas linguagens é a 
linguagem ‘a cujo respeito se fala’, e que é o assunto de toda a discussão. A 
definição de verdade que estamos buscando se aplica a sentenças dessa 
linguagem. A segunda é a linguagem na qual ‘falamos a respeito’ da 
primeira, e em termos da qual desejamos, em particular, construir a 
definição de verdade para a primeira linguagem. Vamos nos referir à 
primeira linguagem como ‘a linguagem-objeto’ e à segunda como ‘a 
metalinguagem’.(TARSKI, 2006, p.170) 

 

A citação, em linhas gerais, propõe que a definição de verdade (proposta por 

Tarski) deve ser construída por meio de duas linguagens: a primeira linguagem é 

chamada de linguagem-objeto, e constitui-se na linguagem para qual se está 

definindo verdade; a segunda linguagem é chamada de metalinguagem, e constitui-

se na linguagem na qual se fala da primeira (linguagem). Tarski, pois, propõe uma 

hierarquia entre a metalinguagem (pela qual se fala) e a linguagem-objeto (da qual 

se fala). 

Dito isso, encerramos o que tínhamos a dizer sobre a segunda condição de 

consistência formal proposta por Tarski. Sendo assim, podemos passar à terceira 

condição: a terceira condição consiste em uma série de prescrições à 

metalinguagem. Essas prescrições são as seguintes: [1] a metalinguagem deve 

conter a linguagem-objeto como uma parte sua; [2] "a metalinguagem deve ser rica o 

suficiente para prover possibilidades de construção de um nome para cada sentença 

da linguagem-objeto" (TARSKI, 2006, p.171); [3] a metalinguagem deve conter 

termos de caráter lógico geral, tais como a expressão 'se, e somente se'; [4] é 

"desejável que a metalinguagem não contenha nenhum termo não-definido" 

(TARSKI, 2006, p.171).  

Com isso, encerramos a exposição da terceira condição de consistência 

formal. Sendo assim, podemos passar à quarta condição: 

 



 

 
106 

 

Fizemos implicitamente a pressuposição de que a linguagem na qual a 
antinomia é construída contém, além de suas expressões, os nomes para 
essas expressões, assim como termos semânticos tais como ‘verdadeiro’, 
referindo-se a sentenças dessa linguagem. Também pressupomos que 
todas as sentenças que determinam o uso adequado desse termo podem 
ser afirmadas na linguagem. Uma linguagem com essas propriedades será 
chamada ‘semanticamente fechada’. (TARSKI, 2006, p.168)  

 

Essa citação define aquilo que Tarski entende como sendo uma linguagem 

semanticamente fechada. A principal característica desse tipo de linguagem consiste 

no fato de que permite que se construa sentenças problemáticas como aquela que 

exemplificamos acima: uma linguagem semanticamente fechada é caracterizada, 

principalmente, por possuir predicados semânticos como 'verdadeiro' aplicáveis a 

suas próprias sentenças. Mediante essa situação, Tarski propõe que a linguagem-

objeto de sua definição de verdade não pode ser uma linguagem semanticamente 

fechada. Isso significa que a linguagem-objeto da definição de Tarski deverá ser 

uma linguagem formal tal qual as linguagens da lógica e da matemática. 

Com essa última afirmação, encerramos o que tínhamos a dizer sobre a 

quarta condição de consistência formal. Dessa forma, podemos passar à quinta 

condição: a quinta condição de consistência formal consiste naquilo que Tarski 

chama de riqueza essencial da metalinguagem; essa "riqueza essencial" significa 

que a metalinguagem deve conter variáveis de um tipo lógico superior aos da 

linguagem objeto.  

Feito esse último comentário, podemos encerrar a exposição da quinta 

condição de consistência formal. Isso também encerra a totalidade das condições 

propostas por Tarski. Com esse encerramento, podemos passar à consideração da 

TVM.  

 

TEORIA DA VERDADE DE MANHOLI (TVM) 

Para expor essa teoria começaremos considerando as intuições básicas por 

trás da teoria: antes de entrarmos propriamente no modo como Manholi lida com as 

condições impostas por Tarski, serão expostas algumas intuições de base da TVM. 

A primeira dessas intuições já foi mencionada e consiste no seguinte: o 

conceito de verdade, tal como Manholi o define, é aplicado a proposições e não a 

sentenças. O que isso significa? Para responder essa questão, precisamos 
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introduzir o conceito de sentido de uma sentença34. Esse conceito foi proposto por 

Frege (2009), e consiste no seguinte: o sentido de uma sentença consiste na 

informação objetiva expressa pela sentença. Para que o leitor entenda isso, 

precisaremos recorrer a exemplos35: considere-se as sentenças 'a neve é branca' e 

'the snow is white'. A primeira é do português; a segunda do inglês. Têm-se, pois, 

duas sentenças para um mesmo pensamento: neve tem a propriedade de ser 

branca (MANHOLI, 2004, p.27). Normalmente, quando observamos essas 

sentenças, estamos dispostos a admitir que tais sentenças, embora estejam em 

línguas diferentes, transmitem a mesma informação. É justamente esse tipo de 

informação que Frege (2009) chamou de sentido de uma sentença: para Frege, o 

sentido de uma sentença constitui-se em uma informação objetiva expressa pela 

sentença; essa informação objetiva não se confunde com o pensamento subjetivo 

que se passa na mente daquele que ouviu ou daquele que emitiu a sentença. A 

informação objetiva, segundo Frege, faz parte de "um tesouro comum de 

pensamentos, que é transmitido de uma geração para outra" (FREGE, 2009, p.134). 

A relação monádica entre a neve e uma propriedade reflete pensamento objetivo 

(sentido) que poderia ser mais precisamente descrito assim: para qualquer indivíduo 

x, se esse indivíduo é neve, então tem a cor branca. Duas sentenças, uma 

proposição. 

A partir dessas afirmações, podemos explicar o que queríamos dizer quando 

afirmamos que o conceito de verdade, tal como Manholi o define, é aplicado a 

proposições: proposição é o nome dado ao sentido fregeano expresso pelas 

sentenças, de modo que podemos dizer que, em Manholi, o conceito de verdade é 

aplicado a tal sentido36.  

Dito isso, podemos encerrar a exposição referente à primeira das intuições 

básicas por trás da TVM. Sendo assim, podemos passar à segunda intuição. Tal 

intuição afirma que as proposições são os portadores de verdade, e que "cada 

proposição possui um e apenas um valor de verdade" (MANHOLI, 2004, p. 47). Essa 

                                                           
34

 É importante mencionar que a teoria de Manholi (TVM) aplica-se apenas a sentenças de 
linguagens utilizadas para transmitir informação objetiva: sentenças declarativas. É importante 
lembrar que, além desse tipo de sentença, uma linguagem qualquer pode produzir diversos outros 
tipos de manifestação com os mais diversos usos (fazer pedidos, perguntar, dar ordens etc.). 
35

 O exemplo ao qual vamos recorrer foi inspirado no próprio texto de Manholi (2004). 
36

 Em uma terminologia mais rigorosamente fregeana, podemos dizer que o conceito de verdade, tal 
como Manholi o define, é aplicado ao pensamento expresso pelas sentenças.  



 

 
108 

 

intuição pode, de maneira mais formal, ser expressa da seguinte maneira: "a união 

da extensão do predicado ´é verdadeira’ com a extensão do predicado ‘é falsa’ é 

igual ao conjunto das proposições, e que a interseção dessas duas extensões é 

vazia" (MANHOLI, 2004, p.47). 

A respeito dessa afirmação, é interessante notar que, em respeito ao princípio 

do terceiro excluído, TVM não admite proposições sem valor de verdade. Isso, 

inclusive, é facilitado pelo fato de que o conceito de verdade, em Manholi, é aplicado 

a proposições: uma "proposição, por sua própria natureza, é sempre verdadeira ou 

falsa" (MANHOLI, 2004, p. 48)37. 

Com essa afirmação, podemos encerrar a exposição referente à segunda das 

intuições. Assim, podemos passar à terceira intuição: dentro da TVM, as sentenças, 

além de expressarem um sentido, designam um estado de coisas passível de estar 

no mundo. Isso significa que, assim como em Frege (2009), as sentenças da teoria 

de Manholi possuem sentido e referência; a referência de uma sentença constitui-se 

no elemento externo à linguagem que é designado por tal sentença (trata-se de um 

estado de coisas passível de estar no mundo)38.  

Com essa última afirmação, pode-se encerrar a exposição da terceira intuição 

presente na TVM. Com isso, encerra-se também a exposição referente às intuições 

básicas por trás da teoria de Manholi. Sendo assim, podemos passar finalmente à 

exposição daquilo que há de mais importante na TVM: trata-se do modo como tal 

teoria lida com o paradoxo ligado às teorias da verdade, e o modo como tal teoria 

lida com as condições impostas por Tarski.  

Na exposição desses elementos da TVM, podemos começar lembrando da 

condição de adequação material proposta por Tarski: como vimos, Tarski defende 

que uma teoria da verdade deve implicar todas as instâncias do esquema 'X é 

verdadeiro se, e somente se, p'. Não é difícil que o leitor perceba que a definição (de 

verdade) de Manholi se enquadra facilmente nesse esquema: a definição de Manholi 

                                                           
37

 É importante que o leitor tenha em mente aqui que, como já dissemos, a noção de 'proposição' se 
refere ao sentido expresso por uma sentença, de modo que: enquanto uma sentença pode não ter 
sentido (pode não expressar uma proposição) e, consequentemente, não possuir uma valor de 
verdade, uma proposição (que é o próprio sentido) sempre terá um valor de verdade.  
38

 É interessante notar que, a respeito da referência, a teoria de Manholi destoa um pouco daquilo 
que pensava Frege (2009). Para esse filósofo a referência de uma determinada sentença é o próprio 
valor de verdade da sentença. Existem muitas boas razões para Manholi divergir disso, porém, para 
os fins deste trabalho, iremos apenas mencionar a seguinte razão: dizer que as sentenças designam 
estados de coisas passíveis de estar no mundo é mais intuitivo do que dizer que tais sentenças 
designam um valor de verdade.  
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– que, a princípio, tem as mesmas intuições de base que a de Russell– não diz nada 

além de "a verdade é a correspondência entre uma proposição e um estado de 

coisas no mundo"; não é difícil ver que essa definição enquadra-se facilmente no 

esquema proposto por Tarski.  

Sendo assim, podemos tranquilamente dizer que a teoria de Manholi é 

materialmente adequada, e, com isso, devemos passar direto à consideração do 

modo como tal teoria lida com as condições de consistência formal propostas por 

Tarski.  

Sobre essas condições, é necessário dizer que a teoria de Manholi exibe 

discordâncias com relação a Tarski: Manholi, divergindo de Tarski, propõe que é 

possível construir uma definição de verdade para linguagens naturais (como o 

português, o inglês etc.); essas linguagens são, pelo menos inicialmente, 

caracterizadas por possuírem inúmeros problemas como o fato de serem 

semanticamente fechadas e não possuírem uma estrutura especificada. 

Dentro dessa perspectiva, Manholi terá de mostrar que as condições de 

consistência formal propostas por Tarski não são, em sua maioria, necessárias39. 

Para mostrar isso, Manholi apresenta na TVM uma definição de verdade para uma 

linguagem semanticamente fechada sem incidir, comprovadamente, nos paradoxos 

semânticos conhecidos. Para tanto, o lógico brasileiro lidou, principalmente, com 

dois problemas: [1] o problema de trabalhar com uma linguagem que não possui 

estrutura especificada (a linguagem natural)40; [2] o problema de lidar com 

paradoxos semânticos que decorrem do fato de as linguagens naturais serem 

semanticamente fechadas.  

A partir de agora, iremos considerar o modo como a TVM lida com cada um 

desses dois problemas.41 

No que diz respeito ao primeiro problema, Manholi, seguindo Davidson, 

propõe a seguinte solução: uma vez que as linguagens naturais não possuem uma 

                                                           
39

 Note-se que Manholi não sustenta nenhum equívoco na concepção semântica da verdade de 
Tarski. Este último definiu verdade para linguagem semanticamente aberta de modo perfeito, 
matematicamente demonstrado. O que a TVM comprova é que Tarski não precisaria impor tal nível 
de restrição; é possível definir de modo consistente 'verdade' também para linguagem 
semanticamente fechada. 
40

 Não é difícil ao leitor perceber que as linguagens naturais não possuem uma estrutura especificada 
no sentido de Tarski. Não há nenhuma regra formal para determinar se uma dada sequência de 
palavras de um dicionário de português forma uma sentença legítima da língua portuguesa. 
41

 Para lidar com esses problemas, Manholi faz uso das ideias de Davidson e Kripke; iremos, a partir 
de agora, fazer uma exposição extremamente simplificada dessas ideias. 
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estrutura especificada, não é possível definir verdade (para essas linguagens) de 

modo direto; apesar disso, pode-se definir verdade (para as linguagens naturais) de 

maneira indireta. De fato, a objeção de que a ausência de estrutura sintática 

exatamente especificada inviabilizaria o mecanismo recursivo necessário para o 

concepção da semântica formal (modo direto) foi rechaçada a partir do procedimento 

de tradução ou mapeamento da linguagem natural sobre a formal (modo indireto), 

estabelecendo entre elas uma função bijetora, donde se seguiria uma semântica 

formal por via indireta, já que a semântica formal já foi estabelecida pelo próprio 

Tarski. Como se faz isso? Para se definir verdade (para as linguagens naturais) de 

modo indireto faz-se uso do seguinte procedimento: cria-se uma linguagem formal 

suficientemente poderosa para se traduzir parte ou a totalidade das linguagens 

naturais, e, a partir daí, cria-se um procedimento formal42 que permita que se 

traduza cada fragmento da linguagem natural para tal linguagem formal.  

Se esse procedimento puder ser realizado43 fica fácil definir verdade 

indiretamente: se, se quiser definir verdade para uma linguagem natural, define-se 

verdade para aquela linguagem formal para qual se pode traduzir tal linguagem 

natural; essa linguagem formal certamente terá uma estrutura especificada, de modo 

que o problema fica resolvido.  

Dito isso, pode-se encerrar a exposição referente ao modo como a TVM lida 

com o primeiro problema que devia enfrentar para definir verdade para as 

linguagens naturais. Sendo assim, é possível passar à consideração do modo como 

a mencionada teoria lida com o segundo problema: a definição de verdade em 

linguagens semanticamente fechadas sem incidir em paradoxos semânticos. Nesse 

contexto, a TVM fará uso de um procedimento desenvolvido por Saul Kripke.  

Vale lembrar que para Tarski o grande problema dos paradoxos semânticos 

nas linguagens desse tipo era decorrente de circularidade semântica que elas 

admitem: a possibilidade de falar sobre o conceito de verdade (a semântica) delas 

próprias44. Essa circularidade estará presente sempre que a linguagem tiver seu 
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 Quando falamos de um procedimento formal, estamos pensando em um procedimento mecânico e 
rigoroso (quase algorítmico). Um exemplo desse tipo de procedimento seria uma função de tradução.  
43

 Esse procedimento – que, na verdade, é uma proposta de Davidson − é muito difícil de ser 
realizado na prática. Sendo assim, nós não o realizaremos aqui. De qualquer forma, se o leitor quiser 
ter uma ideia De como se realiza o procedimento, recomendamos a leitura do trabalho de Manholi 
(1999). 
44

 Observe-se que não há risco de paradoxo a possibilidade de a linguagem falar sobre a sintaxe dela 
própria (linguagens sintaticamente fechadas); os paradoxos surgem quando a linguagem admite falar 
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próprio conceito de verdade. Kripke discordou. Para este último, o problema dos 

paradoxos semânticos tem origem em sentenças que ele chamou infundadas.  

Nesse quadrante, oportuno é o momento para descortinarmos duas 

importantes noções propostas por Kripke: as noções de sentença fundada e de 

sentença infundada. A primeira dessas noções (sentença fundada) pode ser exposta 

da seguinte maneira: uma sentença fundada constitui-se em uma sentença em que, 

possuindo a palavra 'verdade' (ou correlatos) uma ou mais vezes em seu predicado, 

dá origem a uma sentença sem a palavra 'verdade' quando são excluídos todos os 

seus predicados constituídos pela palavra 'verdade'. Essa definição, obviamente, é 

bastante difícil, de modo que precisaremos fornecer um exemplo: considere-se a 

sentença 'é verdade que é verdade que a neve é branca'. Se, se observar essa 

sentença, perceber-se-á facilmente que ela é uma sentença que possui a palavra 

verdade mais De uma vez em seus predicados. Ao observar isso, podemos fazer a 

seguinte experiência: retirar da sentença ('é verdade que é verdade que a neve é 

branca') todos os predicados contendo a palavra 'verdade'. Se fizermos isso 

chegaremos à seguinte sentença: 'A neve é branca'. Perceba-se que essa sentença 

não possui a palavra 'verdade' de modo que podemos dizer que 'é verdade que é 

verdade que a neve é branca' constitui-se em uma sentença fundada do modo como 

definimos. 

Dito isso, passemos à consideração da segunda noção proposta por Kripke: 

uma sentença infundada constitui-se em uma sentença que, possuindo a palavra 

'verdade' (ou correlatos) em seu predicado, não dá origem a uma sentença sem a 

palavra verdade quando todos os seus predicados contendo a palavra verdade são 

excluídos. Mais uma vez, essa definição necessita de um exemplo. Para tal 

exemplo, consideremos, primeiramente, a sentença paradoxal que expusemos mais 

acima: 'esta sentença é falsa'. Se analisarmos essa sentença, podemos dizer que 

ela é sinônima de outra sentença que diz: 'esta sentença não é verdadeira'. É 

justamente essa sentença sinônima que iremos usar para a construção de nosso 

exemplo: considere-se a sentença 'é verdade que é verdade que esta sentença não 

é verdadeira'. Se o leitor prestar atenção A essa sentença, tal leitor verá que é 

impossível excluir todos os predicados contendo a palavra verdade (ou correlatos); 

                                                                                                                                                                                     
sobre sua semântica, daí paradoxos semânticos, não sintáticos. Assim, paradoxos semânticos são 
causados quando se fala sobre a verdade das sentenças do português em português. 
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mesmo que, como fizemos no caso do exemplo anterior, excluíssemos as duas 

primeiras manifestações da palavra 'verdade', ainda haveria um correlato da palavra 

verdade na sentença resultante: 'esta sentença não é verdadeira'. Veja-se, portanto, 

como destaca Manholi: "o problema com as sentenças afetadas por esses 

paradoxos não está no fato de serem circulares, mas no fato de não fazerem justiça 

ao caráter eliminável do predicado-verdade." (MANHOLI, 2004, p.90) Sendo assim, 

podemos dizer que 'é verdade que é verdade que esta sentença não é verdadeira' é 

uma sentença infundada. 

Com essa última afirmação, encerramos o que tínhamos a dizer sobre as 

noções (propostas por Kripke) de sentenças fundadas e infundadas. Qual é a 

utilidade dessas noções? Para respondermos essa questão devemos nos lembrar 

de que, como foi dito acima, Tarski acreditava que as linguagens semanticamente 

fechadas não podem ser alvo de uma definição de verdade por vários motivos dos 

quais se destaca o fato de as linguagens semanticamente fechadas possuírem 

termos semânticos como 'verdade' ('verdadeiro', 'falso' e etc.) referentes às suas 

próprias expressões; para Tarski, essa referência dos termos semânticos às próprias 

expressões é principal fonte de paradoxos nas linguagens naturais.  

Se nos lembrarmos disso, podemos começar a entender o porquê das 

definições de Kripke: Kripke, que nisto é seguido por Manholi, discorda de Tarski 

naquilo que concerne às causas dos paradoxos semânticos; para Kripke, a 

verdadeira causa dos paradoxos semânticos, diferentemente do que pensava Tarski, 

constitui-se na atribuição de valores de verdade às sentenças infundadas. Por que 

essas sentenças não devem receber valor de verdade? As sentenças infundadas 

não devem receber valor de verdade porque tais sentenças, se as analisarmos bem, 

não possuem um conteúdo: se tomarmos a sentença 'é verdade que é verdade que 

esta sentença não é verdadeira' veremos que tal sentença não aplica o predicado 

'verdade' (ou 'verdadeiro') a nada; a sentença que está na base de 'é verdade que é 

verdade que esta sentença não é verdadeira' é 'esta sentença não é verdadeira', e 

essa última sentença, ao aplicar o predicado 'não é verdadeira' a si mesma, não está 

aplicando tal predicado a nenhum conteúdo. Para que o leitor entenda isso melhor, 

pedimos que tal leitor considere sentença do primeiro exemplo que fornecemos 

acima: 'é verdade que é verdade que a neve é branca'. Nessa sentença, o predicado 

'é verdade' está sendo aplicado a um conteúdo que se expressa na sentença 'a neve 
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é branca'; por outro lado sentenças como 'esta sentença não é verdadeira' ou 'é 

verdade que é verdade que esta sentença não é verdadeira' não aplicam a palavra 

verdade (ou verdadeiro) a conteúdo algum.  

A TVM denomina "cláusula de conteúdo" a ocorrência de uma proposição 

sem o predicado-verdade: 

 

De fato, ao considerarmos uma sentença qualquer em que o predicado-
verdade ocorre, normalmente podemos eliminar esse predicado, restando 
uma ou mais sentenças que podemos chamar de ‘cláusula de conteúdo’ da 
sentença original. Essa cláusula de conteúdo pode também conter 
ocorrências do predicado-verdade e, nesse caso, poderíamos eliminá-lo, 
restando um conjunto não-vazio de sentenças que seria a cláusula de 
conteúdo da anterior. Por exemplo, na sentença ‘é verdade que a neve é 
branca’, a sentença ‘a neve é branca’ (ou o conjunto unitário que contém 
essa sentença, se quisermos simplificar o discurso) é a cláusula de 
conteúdo. Já na sentença ‘tudo o que Newton disse é verdadeiro’, a 
cláusula de conteúdo é o conjunto das sentenças que foram proferidas por 
Newton. Ora, dada a natureza eliminável do predicado-verdade, que 
consideramos resultar da convenção T, deveríamos poder chegar sempre a 
uma (ou mais) sentença em que o predicado-verdade não ocorre. 
Entretanto, é fácil perceber que isso não acontece com sentenças como 
‘esta sentença é falsa’. O que isso significa, a nosso ver, é que, nessas 
sentenças, o predicado-verdade não é empregado corretamente, o que 
torna tais sentenças destituídas de sentido, ou seja, sentenças que não 
expressam proposição alguma. (MANHOLI, 2004, p.90) 

 

Assim, podemos facilmente resolver paradoxos como 'esta sentença não é 

verdadeira' 45 não aplicando valor de verdade a sentenças como essa46. Dessa 

forma fica resolvido o segundo problema que havíamos citado acima: a TVM lida 

com os paradoxos mostrando que tais paradoxos são, na verdade, proposições sem 

conteúdo, ou seja, proposições que não aplicam o predicado-verdade a algo com 

conteúdo (violam a cláusula de conteúdo)47. Em suma, a origem dos paradoxos 

semânticos nas linguagens naturais não está no fato de elas falarem de sua própria 

semântica, tampouco na circularidade que isso admitiria; o problema é decorrente da 

aplicação do predicado-verdade a sentenças infundadas, violando a cláusula de 

conteúdo.  

                                                           
45

 Lembrando que 'esta sentença não é verdadeira' é, praticamente, a mesma coisa que 'esta 
sentença é falsa' (o exemplo que fornecemos no início desta seção).  
46

 Perceba-se que 'esta sentença não é verdadeira' só é problemática se aplicamos um valor de 
verdade a ela: só caímos em contradição quando nos perguntamos se 'esta sentença NÃO é 
verdadeira' é verdadeira ou falsa; quando percebemos que se trata de uma sentença sem conteúdo 
(e, consequentemente, sem valor de verdade), a contradição se dissipa.  
47

 O leitor deve perceber que essa solução, além de permitir que a verdade seja definida para 
linguagens naturais, permite também que se elimine (da teoria de Manholi) a necessidade da 
metalinguagem (com todas as suas exigências) proposta por Tarski.  
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Com esse último comentário, podemos caminhar para a conclusão desta 

seção. Antes, porém, de caminharmos diretamente para tal conclusão, julgamos 

importante trabalhar um último tópico acessório. Tal tópico consiste no seguinte: ao 

dizer que sentenças como 'esta sentença não é verdadeira' não possuem valor de 

verdade, Kripke acaba tendo que aceitar, na lógica, uma quebra do princípio do 

terceiro excluído48; Manholi discorda disso, pois para este lógico o princípio do 

terceiro excluído deve ser respeitado.  

Como Manholi defende seu ponto de vista? Para respondermos a essa 

questão devemos nos lembrar que, na teoria de Manholi, o conceito de verdade é 

aplicado a proposições. Partindo desse ponto de vista, Manholi considera que 

sentenças como 'esta sentença não é verdadeira' sequer expressam uma 

proposição (são sentenças sem sentido). Dessa forma, Manholi pode, 

tranquilamente, eliminar as sentença paradoxais e conservar o princípio do terceiro 

excluído.  

Com essa última afirmação, podemos encerrar o tópico acessório que 

queríamos tratar. Sendo assim, podemos, finalmente, encerrar a presente seção. 

Neste momento de encerramento, gostaríamos apenas de pedir que o leitor tenha 

em vista que, apesar de ter de lidar com uma série de paradoxos e problemas, o 

produto da TVM é algo extremamente simples: trata-se, dá já citada à exaustão, 

definição que diz que a verdade "é a relação entre uma proposição e um estado de 

coisas no mundo".  

Superado isso, impõe-se lançar algumas proposições conclusivas a respeito 

do estudo da aplicação da TVM ao direito. É o que se verá de agora em diante.  

 

CONCLUSÃO 

Como já deve ter ficado claro, o objetivo deste texto consiste em divulgar a 

TVM e propor sua aplicação a sistemas de processamento de linguagens naturais 

(semanticamente fechadas) em sistemas tecnológicos de produção de discursos 

jurídicos e aplicação do direito.  

                                                           
48

 Em termos simples, o princípio do terceiro excluído afirma que só existem dois valores de verdade: 
o 'verdadeiro' e o 'falso' (ou o '1' e o '0', em linguagem formal). Kripke acaba tendo que discordar 
disso e acrescentar um terceiro valor de verdade que deveria ser aplicado a sentenças como 'esta 
sentença não é verdadeira': trata-se do valor chamado de 'indeterminado' (ou '2', em linguagem 
formal). 
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Diante dessa situação, poderia surgir uma pergunta: para que o direito precisa 

de uma teoria da verdade? Para responder a essa questão, devemos nos lembrar da 

primeira seção de nosso texto; vimos em tal seção que a lógica pode trazer 

definições que tornem o discurso jurídico e filosófico mais consistente. Dessa forma, 

de início, a teoria da verdade possui a função de torna o discurso jurídico mais 

consistente. Porém, o que significa tornar o discurso jurídico mais consistente? Para 

começarmos a responder a essa questão, devemos lembrar que sistemas formais 

(objeto de estudo das ciências axiomáticas) devem ter a maior parte dos seus 

termos definidos, de modo que um termo como 'verdade' não poderia ficar sem 

definição em um sistema formal49. Em vista dessa propriedade dos sistemas formais, 

veremos que, ainda que a linguagem jurídica não esteja ainda totalmente 

formalizada, é muito útil que tal linguagem se pareça um pouco com um sistema 

formal: boas definições para os termos da linguagem jurídica evitam ambiguidades e 

discussões desnecessárias. Nessa linha de raciocínio, é certo que tornar o discurso 

jurídico mais consistente significa fornecer definições precisas para tal discurso; é 

justamente com esse espírito que este trabalho trás a definição de verdade na TVM. 

Manholi bem pontuou: 

 

O grande sucesso obtido pelos métodos da semântica formal, quando 
aplicados às linguagens formalizadas dos sistemas de lógica, tornou 
desejável que se pudesse ampliar seu pode de aplicação, de modo que 
pudesse também atingir as línguas naturais, como o português. (MANHOLI, 
1999, p.47) 

 

Nesse sentido, Manholi não olvidou que uma semântica formal aplicada a 

linguagens naturais haveria de resultar no progresso de diversas áreas, 

notadamente a epistemologia e a filosofia da ciência (MANHOLI, 1999, p.47). 

"Provavelmente mesmo as ciências em geral seriam beneficiadas, ainda que 

indiretamente, já que a maioria delas é veiculada em linguagem natural" (MANHOLI, 

1999, p.47). 

                                                           
49

 Sobre este último parágrafo, julgamos importante acrescentar a seguinte informação: nos sistemas 
formais não é possível, obviamente, definir todos os termos e provar todas as sentenças; isso porque 
a definição dos termos de sistemas formais é feita por intermédio de outros termos e, 
consequentemente, haverá em algum momento termos primitivos que deverão ficar sem definição. O 
ponto é importante, pois está relacionado com uma possível objeção que alguém poderia fazer a este 
trabalho: por que não tratar o termo 'verdade' como sendo um termo primitivo sem definição? É 
possível fornecer uma resposta mais rigorosa a essa questão, porém, para fins desse trabalho, nossa 
resposta se limitará ao seguinte: primitivos devem ser termos cujo significado é tão claro que 
dispense definição; certamente este não é o caso do termo ‘verdade’. 
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Para além da repercussão com vantagens, no mínimo, em três campos mais 

ou menos distintos: da linguística, da filosofia e da ciência da computação, no campo 

do direito não seria diferente. A TVM aplicada no processamento de linguagem 

natural possibilitará o desenvolvimento de sistemas legais mais poderosos, capazes 

de formalizar, processar, interpretar e analisar a situação fática apresentada e 

propor soluções para resolução do conflito. 
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A SOLIDARIEDADE E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COMO VERTENTES 
HUMANISTAS NO DEVER DE PAGAR TRIBUTOS 

 
 

Ricardo Vilariço Ferreira Pinto1 
 
 

INTRODUÇÃO 

Como é cediço, com o advento do período pós-guerra houve uma avalanche 

de positivação de direitos nas constituições de diversos países, que passaram a 

gozar de status de direitos fundamentais. Nessa constitucionalização, foram 

inseridos os elementos de direitos sociais, econômicos e culturais, a princípio, 

compreendidos como deveres de origem estatal. Diante disso, com a evolução das 

constituições e com a expressiva massa de direitos a serem inseridos e 

consolidados. Por outro lado, os deveres não obtiveram o mesmo êxito de empenho 

por parte do ordenamento jurídico, restando esquecidos, praticamente escusos, ante 

a ascendência dos direitos fundamentais. 

Ressalta-se a solidificação dos direitos, devido à ocorrência da transição do 

estado totalitário ou autoritário para o democrático e de direito. Por esta razão, os 

regimes pautavam-se em implantar e assegurar direitos fundamentais, tendo como 

ponto de estrutura a dignidade humana, com o indivíduo legítimo possuidor de 

direitos, os quais deveriam ser respeitados. Essa incisiva positivação serviu para 

fortalecer o atual modelo de Estado, afastando qualquer manobra de retrocesso 

liberal. 

Outro ponto foram os tratados internacionais, como a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão ou a Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, que originaram num contexto universal a importância da positivação dos 

direitos, em face da dignidade da pessoa humana.  

Com a positivação desacerbada de direitos pelas respectivas constituições, 

pode-se dizer que se criou uma “hipertrofia de direitos fundamentais” ou 

“multiplicação de direitos fundamentais”, ao passo que o legislador preocupou-se tão 
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somente em criar novas dimensões de direitos, entretanto, sem a devida percepção 

sobre a possibilidade de efetivação daqueles já garantidos. 

Nessas circunstâncias contemporâneas, os deveres fundamentais devem 

ser pensados como norma autônoma e constitucional, assim como parte integrante 

no Estado Fiscal. Invocar os deveres como contrapeso ao cenário de criação maciça 

de direitos, como forma de alertar que toda positivação cria um novo ônus ao agente 

estatal, que deve buscar recursos para executar tal inserção. A ressalva 

compreende o custo dos direitos, para que não sejam constituídos sem a 

capacidade de realizá-los. 

Essa autorização constitucional, parte do pressuposto, de que o Estado não 

detém acervo autossuficiente para custear toda a demanda exigida, ou seja, não 

possui renda ou lucro próprio de suas atividades, necessitando de um sistema 

financeiro e tributário para positivar a incidência de receitas públicas, mediante a 

intervenção sobre o patrimônio do cidadão, com a cobrança de tributos, cujas 

arrecadações desses valores serão redistribuídas em ações públicas à própria 

população.  

Nessa engajada, figura-se a princípio um ônus fiscal, com uma agressão a 

propriedade do contribuinte pelo Estado, todavia, essa incidência na verdade está 

vinculada à própria condição de existência do contribuinte e à atuação do Estado em 

seus objetivos de isonomia constitucional. Assim, os bens e rendas do cidadão-

contribuinte operam como a principal fonte de auxílio estatal para atingir as 

finalidades constitucionais. Portanto, para alcançar os ditamos de uma sociedade 

justa e solidária e combater as desigualdades sociais e econômicas, torna-se 

necessário a correlação jurídico-tributária entre Estado e contribuinte. 

Não obstante, ressalta-se que a atuação dos sujeitos tributários pauta-se 

pelo interesse humano (dignidade da pessoa), ao consubstanciar os recursos 

arrecadados em direitos prestacionais para redistribui-los verticalmente.  

Nestas circunstâncias, os direitos necessitam, para se concretizar, de uma 

contraprestação do Estado, a qual figura na construção dos direitos prestacionais e 

seu exercício pleno, a questão monetária advém como elemento inseparável para 

tanto. 

Nesta luta de conscientização dos sujeitos da relação tributária, há 

contratempos como a omissão do governo quando ao orçamento público e suas 
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respectivas receitas e despesas, quer dizer, o plano orçamentário não é divulgado 

de forma clara e concisa para que o cidadão comum possa compreender que os 

tributos pagos estão sendo devidamente empregada em projetos combatendo as 

necessidades vitais da população.  

Assim, a falta de informação e consequentemente a participação nula das 

pessoas tão somente macula e corrobora para rejeição social do direito tributário, 

criando a baliza de que as arrecadações ocorrem por imposição legal e coativa, sem 

qualquer finalidade socioeconômica para os contributos.  

Desta forma, a ordem jurídica tributária está se passando como um elemento 

coativo e punitivo, sendo que, a sua essência é pautada por princípios e normas que 

visam limitar o poder de tributar do Estado, como forma de proteção ao contribuinte. 

Portanto, a obrigação tributária quando ocorrer estará composto de tais 

prerrogativas, bem como respeitando a capacidade contributiva de cada cidadão. 

Por tudo isso, dentre as diversas vertentes que compõem o dever de pagar 

tributos para promoção dos direitos fundamentais, será extraído para fins de estudo 

o princípio da solidariedade e o orçamento participativo, cujos detém como essência 

o caráter humano e fraterno como meio de sensibilizar e conscientizar as pessoas 

sobre a cidadania fiscal e de sua importância dentro de um grupo político ou social. 

 

O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E O DEVER DE PAGAR TRIBUTOS: 

UMA VERTENTE HUMANISTA 

Posta a concepção das primeiras linhas introdutórias sobre o dever de pagar 

tributos no atual Estado Democrático de Direito, há de ressaltar e trazer outros 

preceitos que coagulam com a referida afirmativa quanto ao respectivo dever do 

cidadão, em prol de uma construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

assim como na formação de um governo protetor e provedor de direitos 

fundamentais. 

Para fomentar a questão quando a importância dessa contribuição individual 

que ao final tornará uma fonte de renda universal, cuja será revertida em prol dos 

próprios contribuintes, numa analogia de uma rodovia de mão dupla entre sociedade 

e Estado, deve-se buscar outras estruturas que contribuam para essa adesão, ou 

seja, que fujam da questão jurídica e impositiva para uma condição inerente ao ser 
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humano de contribuir para a sua própria subsistência como uma sociedade 

organizada. 

Sobre essa condição, advém o princípio da solidariedade, direito de terceira 

dimensão, posto como um dos objetivos fundamentais do Estado de Direito, bem 

como classificado como dever fundamental (art. 3º, inciso I, da CF/88). 

Nessa guisa, para construção de uma sociedade organizada e justa, o 

referido axioma traz aos componentes do grupo social uma responsabilidade vertical 

e horizontal. A primeira, a verticalidade, está na relação entre Estado e cidadão, 

ônus infere-se ao Estado o dever de assegurar os direitos e tratar os cidadãos de 

forma justa e isonômica, combatendo as desigualdades sociais e econômicas. Na 

solidariedade horizontal, o dever empoe-se não somente aos entes federativos, mas 

na sociedade como membro corresponsável para tal atribuição, em melhores 

palavras, para promoção dos direitos, torna-se necessário que cada cidadão 

contribua com sua parcela ao Estado (tributo) visando o bem comum. (NABAIS, 

2015). 

A qualidade do contribuinte é um elemento inerente à pessoa humana como 

ser social numa sociedade organizada que o acompanha desde o seu nascimento 

até seu decurso vital, criando-se, consequentemente, um estado de dever e de 

direitos em face do Estado e com a própria coletividade.  

Como afirmado, toda relação entre contribuinte e Estado começa pelo dever 

de contribuir, ou seja, uma qualidade própria da pessoa que para atingir a sua 

finalidade fim, é substancial a cooperação de todos. Essa conduta solidária compõe 

para boa convivência entre os indivíduos (FAVEIRO, 2002, p. 825). 

Contribuindo com essa condição, o autor Fábio Konder Comparato disserta 

que a solidariedade não seria: “[...] uma unidade isolada, nem uma porção entre 

duas ou mais unidades, mas à relação de todas as partes de um todo, entre si e 

cada um perante o conjunto de todas elas” (2006, p. 577). 

Com efeito, o princípio da solidariedade está adstrito a uma associação de 

pessoas, uma comunidade que partilha as obrigações dentro dela, como forma de 

subsistência, sem deixar a garantia dos seus direitos e demais responsabilidades. 

As pessoas que a formam detêm sua liberdade, igualdade e segurança perante uma 

às outras; a solidariedade, além de garantir a contribuição de todos, mostra a 
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essência do ser humano para com o outro, resgatando os padrões morais e éticos 

que foram esquecidos diante do egoísmo desfreado. 

Nessa passagem, a solidariedade está como componente inerente à pessoa, 

baseada na essência da cooperação de todos na busca do bem-estar, cuja 

conscientização está na conduta do agente consigo e com as outras pessoas: 

 
É como se disséssemos: senhores, passamos a vida afirmando nosso ego 
mediante uma exigência permanente de nossos direitos, tanto que, 
paradoxalmente, perdemos nosso autêntico e desejado eu, nossa 
humanidade mais profunda, que se expressa no sentido do dever para 
conosco e para os demais. A dignidade do ser humano não consiste em 
cada um exigir seus direitos e que tudo lhe pareça pouco para afirmar sua 
personalidade, mas, sobretudo, consiste em cada um assumir seus deveres 
como pessoa e como cidadão e exigir de si mesmo seu cumprimento 
permanente. Os direitos só podem adquirir seu pleno sentido se entendidos 
em conexão com a ideia de auto-realização pessoal, e essa por sua vez não 
pode ser equiparada a um “fazer o que quero”, mas a um “fazer o que devo” 
(ROBLES, 2005, p. 123). 

 

Sobre esse dever do cidadão-contribuinte, Fernando Lemme Weisse diz 

que: 

 

A maior participação do conjunto da sociedade no processo decisório, que 
dever ser uma das marcas do Estado Democrático de Direito, é importante 
no que se refere à cidadania fiscal, uma vez que o sentimento sobre o 
destino dos recursos influi decisivamente na adesão social do dever de 
recolher tributos. Para tanto, o destino das receitas tributárias dever ser 
decidido pela sociedade, por intermédio da lei orçamentária anual e 
institutos de participação direta, como os chamados “orçamentos 
participativos”, isso claro, num espaço democrático e transparente (2003, p. 
22). 

 

Com efeito, torna-se praticamente obrigatória a criação de assembleias e 

fóruns de debates sobre a participação do cidadão no processo de democracia na 

política brasileira. Necessário retirar a inércia da população e demonstrar a sua 

importância na hora de pagar os devidos tributos, retirando a mácula do direito 

tributário como uma normativa injusta e impositiva, que visa somente arrecadação e 

proteção do patrimônio dos entes estatais.  

Tal transformação começa quando o cidadão assume a postura do seu 

dever de pagar, sob a ótica de um dever, cujo é essencial para manter os serviços 

públicos e os programas sociais ativos que abrangem toda uma gama de 

desfavorecidos, de modo que a receita pública decorrente da arrecadação tributária 

poderá manter e gradativamente aumentar a fruição e redistribuição de direitos, 
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principalmente os prestacionais, que são os básicos para manutenção de uma vida 

digna. 

Demonstrando a importância da contribuição de cada contribuinte para o 

grupo social e paralelamente o Estado atuando de maneira justa nas suas 

atividades, tem-se o primeiro sinal para a aceitação da tributação e 

consequentemente a redução da evasão fiscal ou outras formas de não contribuição.  

Com o princípio da solidariedade social e a contribuição tributária será 

possível moldar a personalidade do cidadão fiscal, a verdadeira cidadania fiscal, ao 

conscientizá-lo de sua posição social e seu respectivo dever na ordem tributária, 

como elemento substancial e participação ativa. Desta forma, o contribuinte será um 

composto de direitos-deveres com a sociedade e o Estado, cujo objeto desta relação 

estará à arrecadação tributária e sua redistribuição de renda, tendo ao seu redor 

como tutela os princípios e vertentes constitucionais tributárias. 

Consequentemente, com o contribuinte e o órgão fiscal atuando conforme os 

preceitos constitucionais, éticos e morais, ambos estarão assentando a cidadania 

fiscal e o dever fundamental de recolher tributos. Em que pese, é inegável verificar 

que o cidadão precisa do Estado, tal como o Estado precisa das receitas derivadas 

(tributos) para assegurar suas funções vitais. Entretanto, para que a justiça fiscal 

realmente aja, torna-se contundente que os sujeitos tributários atuem com 

parâmetros éticos e nas divisas dos princípios tributários constitucionais.  

Analogamente, o dever de pagar tributos encontra-se primordialmente no 

simples dever fundamental na geração da obrigação tributária entre o contribuinte e 

o Estado, para manutenção e garantia de direitos, para um dever social com a 

própria sociedade na qual o homem está devidamente inserido e vinculado.  

A solidariedade social advém do eixo indivíduo-sociedade, indivíduo-Estado 

e Estado-sociedade, estruturando uma rede universal cuja contribuição individual 

gera benefícios à coletividade, seja no plano social ou jurídico. A clara contribuição 

pautada pelo viés assistencial estabelece o regime definido pela República Nacional, 

como governo garantidor e igualitário que busca incessantemente reproduzir os 

direitos fundamentais que estão no plano teórico.  

Tal assertiva reforça a bilateralidade da relação entre contribuinte e Estado 

Fiscal, ao passo que legitima o direito da Administração de cobrar tributos e 

automaticamente o compromisso de prestar serviços públicos à população, 
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enquanto o cidadão o dever de contribuir, bem como o direito de fiscalizar e exigir 

que arrecadações oriundas da tributação sejam aplicadas, segundo as diretrizes 

orçamentárias. 

O dever de contribuição encontra-se inerente ao contribuinte, mostrando que 

essa normativa, além de arvorar os direitos, acarreta solidariedade para a correta 

manutenção e evolução da sociedade, completando o papel do homem como 

cidadão e contribuinte (BUFFON, 2009, p. 97).  

Além disso, o referido princípio deriva da máxima constitucional do direito à 

informação, vinculando que os atos praticados pelos gestores públicos sejam 

públicos e disponíveis. Quanto à questão tributária esta não foge a regra ao impor 

que, os contribuintes sejam informados acerca dos valores dos impostos sobre as 

mercadorias, produtos ou serviços contratados, permitindo que o consumidor final 

tenha consciência da carga tributária sobre os produtos de consumo (artigo 150, § 

5o, CF/882). 

Em face dessa injunção, o Congresso Nacional regulamentou a Lei no. 

12.741/ 2012, conhecida como Lei de Transparência Fiscal. A título de 

conhecimento, transcreve-se a normativa sobre a exação tributária e o direito à 

informação: 

  

Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e 
serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais 
ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à 
totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi 
na formação dos respectivos preços de venda. § 1º A apuração do valor dos 
tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou 
serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos 
tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e 
prestadores de serviços, quando couber. § 2º A informação de que trata 
este artigo poderá constar de painel afixado em local visível do 
estabelecimento, ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de 
forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos 
incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda. 

 

Deste modo, os estabelecimentos que realizarem vendas ou prestarem 

serviços ao consumidor deverão individualizar nos cupons fiscais ou documentos 
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 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]; § 5º. A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 
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equivalentes a incidência dos respectivos tributos: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, 

COFINS e CIDE- Combustíveis (art. 5o, Lei no. 12.741/2012).  

Por conseguinte, o valor da obrigação tributária, independentemente da 

esfera federativa (federal, estadual e municipal) será de conhecimento de todos. A 

publicidade na relação de consumo confirma que o Estado está cumprindo com o 

seu papel solidário, pormenorizando os impostos sobre produtos e serviços 

transacionados. Ao mesmo tempo, o contribuinte terá informação quanto à 

incidência tributária de forma individualizada sobre os produtos consumidos no 

cotidiano, ou seja, compreendo a transparência da atividade fiscal do Estado.    

Consequentemente, a Lei de Transparência Fiscal, ensejou mudanças no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990), acentuando a importância do 

direito à informação adequada sobre produtos e serviços e seus tributos incidentes, 

assim como prevendo penalidades administrativas aos estabelecimentos infratores: 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]; III - a informação adequada 
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 
 
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; II 
– apreensão do produto; III – inutilização do produto; IV – cassação do 
registro do produto junto ao órgão competente; V – proibição de fabricação 
do produto; VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII – 
suspensão temporária da atividade; VIII – revogação de concessão ou 
permissão de uso; IX – cassação de licença do estabelecimento ou 
atividade; X – interdição total ou parcial de estabelecimento, de obra ou de 
atividade; XI – intervenção administrativa; XII – imposição de 
contrapropaganda.  

 

A referida normativa entrou em vigor em 01 de janeiro de 2015, devido à 

Medida Provisória no. 649/2014, que estabeleceu essa vacância para que os 

estabelecimentos comerciais atualizassem ou adquirissem o software que emitisse a 

nota fiscal com demonstrativo do produto adquirido juntamente com a exação 

tributária respectiva (IBPT, 2013, p. 19). 

Com essa postura, reforça-se a atuação solidária do Estado e do cidadão-

contribuinte com o desenvolvimento de tributação justa e na formação de uma 

sociedade organizada. O Estado, desta forma, irá gerenciar as arrecadações e 

fragmentar os direitos, por intermédio de políticas públicas, enquanto o contribuinte 
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pagará os impostos e fiscalizará a execução. Assim, o princípio da solidariedade é 

um dos fundamentos que justificam a afirmativa do dever de pagar tributos como um 

dever fundamental, como um ato inerente e sociável do ser humano.  

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES DEMOCRÁTICAS: O FISCO E O 

CIDADÃO 

Apesar de toda concepção do dever de contribuir, o senso de solidariedade 

entre o Fisco e o contribuinte na relação jurídica tributária, os referidos institutos não 

coagulam completamente para formação e execução dos orçamentos públicos, sob 

o ideal de uma justiça fiscal justa aos olhos de um Estado Democrático, pois, as 

vertentes constitucionais restam ainda isoladas no plano teórico. 

A atividade financeira do Estado é regulada na exploração da sua própria 

atividade ou patrimônio (receita originária) ou pela imposição legal de pagamento 

pecuniário (receita derivada). Nessa linha, os tributos (receita derivada) são a 

principal fonte de renda da manutenção do Estado no sentido de financiar as 

políticas públicas, portanto, o Estado atua diariamente na ordem tributária.  

Do outro lado, o cidadão encontra-se vulnerável nessa relação e 

praticamente obrigado a arca com tal ônus fiscal. Isto, tão somente macula o Direito 

Tributário ao transmitir uma falsa relação unilateral, sem qualquer contraprestação 

por parte do Estado, neste caso, a promoção dos direitos. Por esse e outros 

motivos, o contribuinte realize a devida contribuição não pelo senso de solidariedade 

ou sociabilidade no intuito de desenvolver uma coletividade organizada, mas no 

sentido de obrigação para não sofrer sanções pelo seu inadimplemento.   

Posto isso, a responsabilidade do Estado aumenta diante dessa 

circunstância, ao passo que num Estado de Direito, deve-se prestar as devidas 

informações sobre a atividade financeira e consequentemente aproximar o 

contribuinte sobre a função socioeconômica do tributo e os respectivos benefícios, 

 dever de prestar informações e aproximar o contribuinte sobre a função 

socioeconômica do tributo e os seus respectivos benefícios, em especial a aplicação 

nas despesas públicas classificadas como essências a toda coletividade. 

Neste passo, com base no exercício da cidadania como pilar da atual 

República brasileira, bem como as diversas leis orçamentárias que regulam o 

orçamento público dos entes federativos, o orçamento participativo pode ser inserido 
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nesse contexto, como um mecanismo de democratização entre Estado e 

contribuinte, pois permitirá que ambos possam discutir sobre as prioridades e a 

forma de aplicação dos recursos.   

Para fins didáticos, pode-se conceituar o orçamento participativo como: 

 

[...] toda arrecadação e despesas realizadas por um governo, quer sejam 
federal, estadual ou municipal, sendo que são fixados anualmente as 
despesas e estimativas de receita de toda administração direta e indireta. 
Também constarão as prioridades da administração e a quantidade de 
recursos que serão destinados para cada área (DE CARVALHO, 2008, p. 
05). 

 

Desta forma, o orçamento participativo atua como elemento fomentador da 

democracia fiscal, ao passo de estimular o debate sobre os recursos públicos 

arrecadados e suas destinações, mediante a participação direta da população, que 

poderá opinar sobre as questões urgentes e relevantes no qual a referida receita 

será aplicada naquela necessidade pública. 

Essa forma de atuação resgata o senso de cidadania e da importância do 

cidadão nas decisões do governo, pois, o poder encontra-se na mão do povo, cujo é 

o verdadeiro e único titular, sendo simplesmente representado por agentes políticos 

(art. 1º, parágrafo único, da CF/88). Portanto, é direito dos cidadãos atuarem em 

conjunto, em especial nas questões voltadas a gestão das receitas e 

consequentemente das despesas públicas, já que os tributos são a espinha dorsal 

do Estado na manutenção como ente político, gestor público e garantidor de direitos.   

Objetiva-se assim, estimular a participação da população sobre os 

problemas enfrentados na cidade, de forma que possam opinar sobre as eventuais 

soluções ou melhorias dos serviços já implantados, mediante realização de 

assembleias públicas que devem ocorrer periodicamente, bem como sessões de 

exposição, debates e disposições, tendo como pauta as necessidades públicas e 

seus respectivos investimentos. Esse tipo de orçamento estende-se a todos os entes 

da federação e se concentra em compartilhar as despesas e estimativas da 

arrecadação, assim como das prioridades de investimento de cada setor. 

O instrumento participativo de relevância de aplicação do orçamento é o 

Estatuto da Cidade (Lei no. 10.257/2001), através do qual o cidadão tem participação 

direta quanto à criação, desenvolvimento, execução dos programas desenvolvidos 
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pelo Município. Referida Lei estabelece os princípios por meio dos quais a 

administração local irá se pautar para favorecer a qualidade de vida dos munícipes. 

Nessa criação e revisão, a população torna-se o verdadeiro administrador, 

visto que terá participação direta na estruturação deste plano, mediante debates, 

audiências e consultas públicas para avaliar as necessidades e o caminho que o 

município deve trilhar: 

 

a) Com a participação direta da população, pretende-se melhor definir as 
prioridades essenciais para os investimentos públicos dos bairros; b) 
Aumentar a responsabilidade dos gestores públicos para com a população 
por ele administrada, de modo que corresponda aos anseios por ela 
avocados; c) Diminuir um pouco o poder de decisão de prefeitos e 
vereadores, e assim abrir espaço, para que a população também possa 
opinar sobre a aplicação das verbas públicas; d) Entre outros casos, o 
orçamento participativo, também teria o intuito de diminuir a corrupção que 
afeta os órgãos públicos em nosso país, já que a população passaria a 
fiscalizar a destinação dos recursos do município (DE CARVALHO, 2008, p. 
09).  

 

Assim, a finalidade é conscientizar que o principal beneficiário da 

Administração Pública é próprio cidadão, tentando estimular sua participação e 

combater o conformismo e passividade em certas situações. Nesses anseios, deve-

se atribuir uma corresponsabilidade ao cidadão quanto à aplicação e fiscalização 

das verbas públicas.  

Não obstante, existem outros mecanismos alternativos que o cidadão pode 

recorrer-se para fiscalizar os atos praticados pela Administração Pública. Pode-se 

citar o controle social, cujo se conceitua como ato pelo qual a sociedade utilizando 

de remédios jurídicos autue em face às produções da atividade estatal, ou seja, o 

direito de questionar os atos administrativos e o plano de governo está em 

consonância os ditames constitucionais e as demais normas infralegais (SIRAQUE, 

2004).  

Desta forma, um pressuposto que pode encontrar como forma de controle 

social é o direito a informação, como mencionado em tópico anterior, ao estabelecer 

que o cidadão têm o direito de ter acesso às informações que encontram-se em 

poder do Poder Público, cujo interesse pode ser individual ou coletivo, ressalvando 

os casos de sigilos estabelecido em lei. Torna-se relevante mencionar, que o art. 9, 

da Lei no. 12.527/2011 (direito à informação) também impõe que o Estado crie 

setores ou meios de acesso as informações, audiências, reuniões ou outros atos de 
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interesse social, para que o cidadão possa ter acesso as deliberações e a 

oportunidade de participar. 

Atrelado a isso, outro direito associado a essa forma de fiscalização por 

parte do cidadão é o direito de denúncia. Esse tipo de controle garante que qualquer 

cidadão que presencie ou tome conhecimento de eventuais ilegalidades relativas à 

Administração Pública (federal, estadual, distrital e municipal), apresente uma 

denúncia aos órgãos competentes (Controladoria Geral da União, Tribunais de 

Conta da União e dos Estados, Ministério Público). Ademais, a amplitude de tal 

direito permite que o cidadão recorra ao Poder Judiciário, propondo ações judiciais 

(ação popular, mandado de segurança e mandado de injunção) quanto não atendido 

as reivindicações por tais órgãos. 

Visto isso, verifica-se que o cidadão tem uma gama de alternativas para 

fiscalizar e cobra uma atuação estatal com base nos objetivos públicos, éticos e 

morais que um regime democrático impera. Desta forma, a exação tributária não 

encontra-se simplesmente numa relação unilateral, mas bilateral – Estado e 

contribuinte, ambos com elementos e mecanismos para exercerem seus direitos e 

deveres, respectivamente. 

Neste vertente, o trabalho trouxe axiomas humanistas e fraternos para 

mostrar o outro lado do tributo, o lado social como peça fundamental para o Estado 

para implantação e execução dos direitos através de políticas públicas, pois, os 

direitos detém custo público.  

 

CONLUSÃO 

Em linhas conclusivas, o presente trabalho abordou os deveres 

fundamentais de pagar tributos, sob o aspecto humanista ao trazer o princípio da 

solidariedade e o orçamento participativo. 

A questão era discutir a importância desta solidariedade horizontal e vertical 

na construção de uma sociedade justa e organizada. Neste passo, mostra a 

importância da conscientização do agente político ao representar a população 

praticar atos administrativos pautados pela moral, celeridade, ética e eficiência, 

vistos, serem vertentes substanciais que regem uma administração pública, dentro 

de um Estado de Direito. Dentro dessa atuação, trabalha-se a questão dos tributos, 
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considerado como receita derivada, cuja origem advém da imposição legal ao 

interferir na renda ou patrimônio do contribuinte. 

Diga-se, que os tributos são a maior fonte de renda da Administração para 

práticas de criação, manutenção e ampliação de políticas públicas para atender os 

objetivos e fundamentos estabelecidos pela própria Constituição Federal. Com 

efeito, surge o dever do contribuir em suportar esse tipo de ônus fiscal, em prol de 

um objetivo maior, o bem comum e a efetivação dos direitos fundamentais, pois, os 

direitos são de natureza positiva, ou seja, para sua materialização demandam de 

recursos públicos.  

Desta maneira, o Estado está diretamente posto a promover campanhas e 

políticas públicas que intensifiquem a importância dos direitos coletivos para 

alcançar um equilíbrio que proporcione o crescimento de uma sociedade digna de 

conviver. Uniformemente, o acautelamento de desenvolver instrumentos legais que 

possam assegurar às vítimas que sofram lesão ou ameaça aos seus direitos, o 

respaldo estatal.  

Assim, o dever fundamental de contribuir está inteiramente conectado com 

os elementos expostos no presente trabalho para formação do cidadão-contribuinte, 

que devem ter ciência das obrigações tributárias para com o Estado, e 

substancialmente fiscalizar as deliberações quanto aos recursos para sejam 

pautadas sob os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência para pleno 

exercício do plano orçamentário e suas diretrizes. Além disso, poderá ser utilizado 

também como instrumento contra a corrupção e a má administração.  

Nestes passos, trabalhar com a cidadania fiscal é conscientizar que o 

cidadão comece a enxergar que a contribuição advém da percepção intrínseca de 

almejar os benefícios que poderão ocorrer principalmente na distribuição uniforme 

de riquezas, do mesmo modo, como cobrar do administrador público o correto 

emprego das receitas públicas (original ou derivadas), operando, desta forma, uma 

nova mentalidade de cidadão, mais ativo, participativo, solidário e fiscalizador na 

promoção de sua dignidade e do bem social. 

Portanto, o propósito desta solidariedade e do orçamento participativo é 

humanizar tanto o direito quanto as atitudes humanas, levando o homem a ter uma 

relação com o seu semelhante, como verdadeiros irmãos, com compromisso de 

promover o bem estar de todos e seus direitos, coagulando uma melhor convivência.  
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APRENDIZAGEM E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: UM ESTUDO SOBRE A HISTÓRIA 
NACIONAL E LOCAL NAS NARRATIVAS DE ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
 

Flávio Batista dos Santos 

Marlene Rosa Cainelli 
 
 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado 

em Educação, da Universidade Estadual de Londrina, voltada à análise no campo da 

Educação Histórica sobre o ensino da história local como proposta de aprendizagem 

histórica. Tendo como suporte teórico os estudos de Jorn Rusen (2001, 2011 2012), 

Isabel Barca (2011), Maria Auxiliadora Schmidt (2005, 2008) investigou a forma de 

desenvolvimento do ensino de história, considerando a percepção, imaginação e 

memória dos sujeitos envolvidos na pesquisa, buscando compreender e perceber a 

utilidade da aula de História, bem como relacioná-la à vida prática de cada um. 

 

SENTIDOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA PARA ESTUDANTES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Compreendemos a História como resultado da experiência humana ao longo 

do tempo e suas relações com o presente através do entendimento das múltiplas 

formas em que os seres humanos viveram e pensaram suas vidas em sociedade 

nos mais diferentes espaços e tempos.  Ao ensino de História comumente é 

destinado a formação de cidadãos onde uma das premissas está a possibilidade da 

compreensão da história do mundo, do seu país e do local onde se relaciona. Numa 

nova perspectiva do ensino de História, compreende-se que o processo de 

aprendizagem é resultante de diferentes memórias, as quais são provenientes das 

múltiplas experiências humanas, por esse procedimento, a memória deixa de ser 

única e passa a ter várias vozes. 

O estabelecimento de uma relação entre a memória e as experiências ao 

longo do tempo reforça a necessidade do conhecimento histórico incorporado pelos 

estudantes ao longo de sua vivência. 
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Buscando identificar o pensamento que os estudantes têm sobre a História e 

o seu ensino na escola, questionamos os sujeitos desta investigação a responder 

sobre a história ensinada em sala de aula. 

Nos questionamentos realizados com os estudantes, propusemos uma 

reflexão sobre a relação entre a História ensinada em sala de aula e a História 

vivida. Compreendemos a História ensinada como os saberes produzidos pelos 

sujeitos ao longo da História, representados por aquilo que a escola oferece de 

maneira formal aos seus estudantes. Por outro lado, a História vivida diz respeito às 

experiências que professores e alunos vivenciam na sua trajetória, apropriando-se 

dela e formando uma identidade desses sujeitos. Entendemos que este é um tema 

relevante no sentido de observar que papel a História representa para os 

estudantes. Cainelli (2010) ao tratar do sentido dos conteúdos para os estudantes 

faz as seguintes colocações: 

 

A pergunta que podemos fazer é como tendo ideia do sentido de história 
podemos ensinar história para crianças? Pensando que antes de qualquer 
coisa esta história precisa levar em consideração que a criança é capaz de 
aprender história e pensar historicamente. Ensinar a pensar historicamente 
significa desenvolver a capacidade de transitar de um modo de argumentar 
para outro, de relacionar a experiência humana com a vida prática de cada 
um. Este pensar se concretiza a partir da constituição da narrativa quando o 
individuo interpreta o passando seguindo os princípios e regras da ciência 
da história (CAINELLI, 2010, p. 19). 

 

Seguindo a linha de pensamento da autora, entendemos que os conteúdos de 

história fazem sentido para os estudantes à medida que conseguem estabelecer 

uma relação com sua vida prática. Para isso, precisam desenvolver a capacidade de 

observar a forma como a história se desenvolve no continum do tempo. A tabela 

abaixo demonstra que essa relação entre a História ensinada na escola, ou seja, 

aquela presente nos livros tem pouca relação com as suas experiências.  

 

Relação entre a História ensinada e a vivida. 

 Escola Pública Escola Particular Total 

6º ano 9º ano 6º ano 9º ano 

Há relação 14% 25% 60% 73% 39% 

Não há relação 83% 75% 40% 27% 60% 

Não respondeu 3%    1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte – autor. 
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Dos questionários respondidos pelos estudantes 60% apontaram que não há 

relação entre as duas situações. Índice que é maior entre os estudantes da escola 

pública, ao passo que na escola particular inverteram-se as respostas. 

Ressalta-se que mesmo os estudantes apontando para um distanciamento 

entre a História ensinada e a História vivida, alguns justificam tal situação mostrando 

aspectos de mudança, o que seguindo a ideia de que a História se faz com a 

observação das mudanças e permanências, estes alunos conseguem fazer essa 

distinção, apesar de não considerar isso como uma relação entre o ensinado e o 

vivido. 

 

No passado a história é bem diferente do que nos dias atuais, pois não tinha tecnologia 

como tem agora, o povo era governado de outra forma, poucos tinham acesso a estudo e 

nos dias de hoje temos mais oportunidades de aprendizado.  

 

Entre os estudantes que apontaram que há uma relação entre a História 

ensinada e História vivida, percebemos que as considerações feitas vão em direção 

ao comparativo entre o tempo presente e o tempo passado. 

 

Vejo, pois se a gente não soubesse sobre a história de décadas atrás, a gente não estaria 

vivendo como hoje. Imagina se existisse até hoje aquela escravatura. Antes as pessoas não 

tinham o direito de falar como nós temos hoje.  

 

Em relação aos estudantes do 6º ano suas respostas foram muito objetivas no 

sentido do “não” ou “sim” para a questão proposta. Nestas respostas, 

especificamente, verificou-se uma busca pela justificativa do sentido ou não da 

História para os estudantes do 9º ano, ao passo que para os estudantes do 6º ano 

isso não foi uma preocupação. 

Ao selecionar como sujeitos da pesquisa estudantes de dois 

estabelecimentos de ensino e de turmas com anos de estudos diferentes (turmas de 

6º ano e 9º do Ensino Fundamental), nosso objetivo foi observar as possíveis 

diferenças ou não no que diz respeito ao pensamento desenvolvido pelos 

estudantes. 
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Associamos ao pensamento de Peter Lee (2006) quando trata da 

possibilidade da progressão da compreensão em história pelos estudantes. Segundo 

esse autor: 

 

A progressão é distinta de uma noção de agregação de informação 
substantiva e pode ser facilmente seguida em termos de conceitos de 
segunda ordem. As crianças revelam ideias tácitas acerca desses conceitos 
históricos, mesmo se nada de explícito lhes é ensinado acerca deles. Estes 
conceitos tácitos de segunda ordem afetam profundamente o seu raciocínio 
substantivo e é possível identificar níveis de progressão: os níveis de 
progressão são constituídos por ideias interligadas, aumentando 
progressivamente de poder de nível para nível. (LEE, 2006 p. 30). 

 

Nos grupos pesquisados as diferenças existentes entre eles não foram tão 

significativas quando analisamos no conjunto das respostas os estudantes com o 

mesmo ano de escolaridade, ou seja, os apontamentos feitos pelos estudantes do 6º 

ano da Escola Pública foram relativamente próximos dos estudantes do 6º ano da 

Escola Particular. Entre os estudantes do 9º ano também não foram tão significativas 

as diferenças entre as respostas dadas pelos estudantes. Percebemos diferenças 

quando comparamos os estudantes do 6º ano com os estudantes do 9º ano. Nos 

últimos notam-se algumas explicações mais bem elaboradas, com um poder de 

análise sobre as questões abordadas maiores do que nos primeiros. 

 

AS RELAÇÕES ENTRE A HISTÓRIA LOCAL E NACIONAL NAS NARRATIVAS DOS 

ESTUDANTES 

O trabalho desenvolvido orientou-se pelos estudos desenvolvidos por Isabel 

Barca (2006a), segundo o qual numa situação hipotética os estudantes pudessem 

contar a História nacional e a História do mundo. No nosso caso, mesmo com uma 

abordagem semelhante, a tarefa pedida para o grupo de participantes solicitava uma 

narrativa que abordasse a História nacional e a História local. Nestas atividades 

solicitou de cada turma que realizassem uma atividade individual escrita onde 

produzisse uma narrativa a partir do seguinte apontamento: 

 

Você é convocado a recepcionar turistas estrangeiros tendo que narrar a história do Brasil e 

do local onde vive. Narre nos campos abaixo sua visão sobre o Brasil e o Local onde vive: 
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Assim como Isabel Barca, nossa análise dos dados coletados nos levou a 

organizar as respostas dos estudantes, onde pudemos perceber como os sujeitos da 

pesquisa constituem seus modos de pensar e que aspectos marcam ou expressam 

a História nacional. Iniciamos pelos marcadores históricos (entendidos como 

acontecimentos de ruptura) na história nacional (Barca, 2007, p. 120). 

 

MARCADORES HISTÓRICOS 

Organizamos nossos marcadores a partir de três pontos de ruptura da 

História nacional e que pelas narrativas produzidas foram mais citadas. O primeiro 

marcador a ser detectado foi com a chegada dos portugueses em 1500. Dentro 

desse marcador, encontramos conteúdos substantivos, bem como de segunda 

ordem, que envolveram as navegações portuguesas, o encontro entre indígenas e 

portugueses que, na visão dos estudantes, foram marcados por conflitos, sempre 

com a vitória dos portugueses, a exploração das riquezas do Brasil, as relações de 

trabalho, como as trocas de produtos, característica do escambo, as lavouras de 

cana de açúcar, a exploração da madeira e a introdução do trabalho escravo. 

O segundo ponto de ruptura que identificamos relaciona-se com a 

independência do Brasil. Neste item encontramos referências à vinda da corte 

portuguesa para o Brasil, citação à Guerra do Paraguai, às atividades econômicas 

ligadas à cafeicultura, bem como a abolição da escravidão. Inserimos a corte 

portuguesa, mesmo que cronologicamente esteja no período anterior à 

independência, porque na narrativa produzida o estudante faz referência ao 

parentesco existente entre D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II, também colocamos 

por entendermos que a vinda da corte portuguesa ao Brasil corresponde ao fim do 

período colonial brasileiro. 

O terceiro agrupamento adotado diz respeito ao período que corresponde à 

Proclamação da República e se estende aos dias atuais. Neste período os 

acontecimentos tratados estão ligados à própria Proclamação da República, 

passando pela participação do Brasil nas duas grandes guerras mundiais, ao 

processo de industrialização, além de algumas questões ligadas ao 

desenvolvimento, subdesenvolvimento e pobreza do Brasil, bem como situações 

ligadas à corrupção,um país acolhedor e ao mesmo tempo preconceituoso, citou-se 

a violência, o petróleo, o uso de drogas, alguns fatos recentes como o incêndio da 



 

 
137 

 

boate em Santa Maria – RS, copa do mundo de futebol de 2014 e olimpíadas de 

2016. Também se destacaram a valorização das paisagens naturais e os pontos 

turísticos do Brasil. 

 

Principais marcos históricos do Brasil segundo estudantes do 6º e 9º anos 

 Marcadores Históricos (Acontecimentos) 
6º ano 

EE 

9º ano 

EE 

6º ano 

EP 

9º ano 

EP 

Chegada dos Portugueses (Período Colonial):  

Independência (Império):  

Proclamação da República (Até os dias atuais):  

20 

2 

4 

38 

5 

14  

18 

4 

1 

16 

4 

26 

Fonte: Autor. 

 

Para essa tarefa havia ao todo 99 estudantes distribuídos da seguinte 

maneira: Escola Pública: 27 estudantes do 6º ano e 32 estudantes do 9º ano; Escola 

Particular: 19 estudantes do 6º ano e 21 estudantes do 9º ano. 

Os resultados obtidos em relação à História do Brasil mostram algumas 

situações distintas quanto à organização do conhecimento que os estudantes têm 

sobre o desenrolar da História do país. Em primeiro lugar notamos alguma diferença 

entre os estudantes do 6º ano em relação aos estudantes do 9º ano. No primeiro 

grupo, a História do Brasil está condicionada ao fator “descobrimento”, ou seja, 

grande parte das narrativas trata da questão da chegada dos portugueses ao novo 

mundo, marcando o “inicio” da nossa História. Já para os estudantes do 9º ano 

observamos dois momentos distintos nos seus relatos: o primeiro que também trata 

da questão do “descobrimento”, e o segundo momento relaciona-se às questões da 

atualidade, como exemplo a citação da violência, das drogas e dos próprios eventos 

esportivos que estão por acontecer no Brasil. Ao apontar os marcadores históricos, 

os estudantes da escola pública citaram em maior quantidade aspectos ligados ao 

descobrimento do Brasil, ao passo que os estudantes da escola particular 

apontaram mais para eventos históricos ligados a contemporaneidade.  

Outro aspecto a ser destacado se insere no intervalo entre a independência 

do Brasil e a Proclamação da República. O período citado praticamente é um vazio 

no imaginário dos estudantes, pois praticamente não foi mencionado, 

independentemente do ano de escolaridade da qual fazia parte o aluno. No caso dos 

estudantes do 6º podemos considerar que estavam no inicio da escolarização do 
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Ensino Fundamental anos finais, já haviam tido a disciplina de História nos anos 

iniciais, porém, não no formato que se tem no segmento em questão. No caso dos 

estudantes do 9º ano já haviam tido uma caminhada escolar que certamente 

entraram em contato com a História do Brasil e com assuntos que compreendiam os 

mais de cinco séculos da chegada dos portugueses, incluindo os estudos sobre o 

período do qual fazemos referência. 

Maria Auxiliadora Schmidt (2008) ao estudar as perspectivas da consciência 

histórica e da aprendizagem em narrativas dos jovens, elege três categorias para 

análise das produções dos estudantes: Compreensão Fragmentada; Compreensão 

Restrita; Compreensão Global. Segundo Schmidt: 

 

Na primeira categoria buscaram enquadrar as narrativas que expressam 
ideias muito dispersas, apresentando falhas na compreensão, reformulação 
ou expressão escrita. Na segunda categoria enquadram as narrativas que 
apresentavam uma compreensão global do aluno, mostrando seu esforço 
de reformulação da informação, mas centrados apenas num único 
indicador, utilizando quase exclusivamente das expressões contidas nas 
fontes e textos. E na terceira categoria buscaram enquadrar as narrativas 
em que o aluno expressa uma compreensão global da mensagem, 
diferenciando as várias narrativas e até os elementos discordantes entre 
elas, procurando fazer uma reformulação das informações à luz da sua 
própria experiência. (SCHMIDT, 2008, p. 88-89). 

 

Após leitura e análise das produções realizadas com os estudantes e 

utilizando das categorias desenvolvidas por Barca e Gago (2004) e Schmidt (2008) 

obtemos os seguintes dados: 

 

Categorias narrativas apresentadas por estudantes do 6º ano 

Categorias 6º Ano EE 6º Ano EP 

Compreensão Fragmentada 85% 84% 

Compreensão Restrita 0 16% 

Compreensão Global 0 0 

Não respondeu 15% 0 

Total 100% 100% 

Fonte: Autor. 

 

Categorias narrativas apresentadas por estudantes do 9º ano 

Categorias 9º Ano EE 9º Ano EP 

Compreensão Fragmentada 72% 58% 

Compreensão Restrita 19% 29% 
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Compreensão Global 6% 9% 

Não respondeu 3% 4% 

Total 100% 100% 

Fonte: Autor. 

 

Pelas narrativas coletadas é possível fazer alguns apontamentos quanto à 

compreensão que os estudantes têm em relação à História nacional. Em todas as 

turmas e nas duas escolas onde foram aplicados os instrumentos observamos uma 

mesma caracterização em expressar os conhecimentos de domínio dos estudantes. 

A compreensão fragmentada da História é o fator mais recorrente, o que mostra uma 

dificuldade dos estudantes em organizar um conhecimento mais amplo e global 

sobre a História. Schmidt (2008) ao estudar as perspectivas da consciência histórica 

em jovens estudantes aponta que: 

 

Quanto ao tipo de narrativas houve uma predominância, pouco mais de 
50%, dos relatos fragmentados, o que nos leva a questionar os sentidos 
conferidos à concepção do “aprender história”, bem como à cognição 
histórica, em aulas de história, que não têm contribuído para que os jovens 
possam construir narrativas mais globais, bem como possam inserir os 
conteúdos e a natureza da história em suas vidas. Tal fato pode ser 
explicado porque os professores continuam muito presos ao livro didático e 
a narrativa dos manuais torna-se predominante, bem como pelo fato de que 
a atenção aos conceitos substantivos e à ideias de segunda ordem não 
estar ainda em pauta no ensino de História. Um necessário despertar para 
investigações que possam balizar a intervenção e auxiliar na formulação de 
metodologias nesta perspectiva é a exigência que se apresenta. (SCHMIDT, 
2008, p. 91). 

 

A compreensão fragmentada expõe uma falta de articulação entre os eventos 

trabalhados em aulas de historia pelos professores, não dando ao estudante a 

possibilidade de uma apreensão mais abrangente dos acontecimentos, causando, 

portanto, uma aprendizagem distorcida. 

 

Narrativas compreensão fragmentada 

Estudantes de 6º ano Estudantes de 9º ano 

Os portugueses acharam o Brasil onde 

habitavam indígenas então eles lutaram e os 

portugueses venceram e então no começo 

da colonização is indígenas eram escravos 

e foi Pedro Álvares Cabral que achou o 

Brasil. 

O Brasil quando foi descoberto pelos 

portugueses havia somente índios e quando 

os portugueses começaram a retirar as 

riquezas do Brasil vieram mais portugueses 

e isso criou as primeiras cidades. 
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Vemos pelas narrativas uma aproximação na forma de apresentação dos 

dados referentes à organização do conhecimento sobre a História do Brasil, 

caracterizadas pela dificuldade coordenar o pensamento. Como vimos esse é o tipo 

mais comum entre as produções realizadas, independente do ano de escolaridade 

em que frequentam os estudantes.  

Na categoria compreensão restrita, onde os estudantes conseguem ter uma 

visão global do processo, mas ainda ligada ao acontecimento e, portanto, não 

fazendo uma reflexão sobre o que levou a este processo, apresenta números 

reduzidos de estudantes que apresentam este entendimento. O 6º ano da Escola 

pública não apresentou nenhum estudante nesta categoria. Nas outras turmas, os 

resultados foram equivalentes, com destaque para o 9º ano da escola particular que 

apresentou um número maior que as demais. 

 

Narrativas compreensão restrita 

Alunos 6º ano Alunos 9º ano 

O Brasil foi descoberto pelos portugueses 

eles iam para a Índia mas se enganaram e 

vieram para um território estranho chamado 

Brasil, eles chegaram e dominaram o 

território e fizeram os índios de escravos. 

 

O Brasil nunca foi um país admirado ele foi 

um coadjuvante até o final do século XX. Foi 

quando ele começou a desenvolver-se, que 

ganhou espaço na mídia internacional. Dos 

grandes eventos que aconteceram ao longo 

do tempo, o Brasil se destacou ou apareceu 

em poucos deles. É só um espaço vazio no 

mapa.  

 

Nota-se nas narrativas expostas que há um encadeamento dos 

acontecimentos, dando uma dimensão dos processos históricos que ocorreram no 

Brasil. Os estudantes conseguem estabelecer alguns marcos históricos de ruptura 

com o período anterior, concebendo a História num processo evolutivo através de 

uma relação temporal entre o antes e o depois. 

Quanto à compreensão global, entendida como um processo avançado de 

entendimento, onde os estudantes estabelecem relações com os marcos históricos 

de forma autônoma, tivemos poucas narrativas nesta categoria. Apenas 6% dos 

estudantes da escola pública e 9% dos estudantes da escola particular 

demonstraram estar neste grupo. Neste caso, se o objetivo do ensino de História é 

fazer com os estudantes tenham uma compreensão global, pelo menos entre os 

estudantes pesquisados, há um trabalho longo pela frente. 
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Narrativa compreensão global 

Alunos 9º ano 

Brasil foi colônia de Portugal, durante o período colonial o Brasil foi fortemente explorado e 

isso resultou numa tecnologia industrialização atrasada, que começou em baixa escala 

apenas no século XIX, por isso está onde está hoje. 

 

Nas narrativas compostas pelos estudantes como global observa-se uma 

coerência nos eventos ao mesmo tempo em que se justificam determinadas 

condições em que o Brasil se encontra, mostrando uma compreensão crítica sobre a 

ação dos portugueses, por exemplo. 

 

NARRATIVAS DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO À HISTÓRIA LOCAL 

Ao analisar as estruturas das narrativas produzidas pelos estudantes nos 

deparamos com certa similaridade entre aquilo que foi realizado em função das 

produções nacionais e locais. Na nossa percepção as diferenças trazidas nas 

narrativas dão conta de um cenário mais amplo no campo nacional, onde os relatos 

estão ligados aos estudos realizados a partir de uma orientação focada num 

processo linear iniciado com o descobrimento do Brasil e elencados, a partir de 

então, em lista de fatos correspondestes aos textos bases contidos em livros 

didáticos e apostilas utilizadas pelos estudantes. No caso das narrativas locais a 

amplitude dos relatos é diminuída em virtude do trabalho realizado com essa 

temática se restringir em alguns aspectos da vida local, como a fundação do 

município. Neste sentido, ao tratar do local os estudantes procuram relatar aspectos 

que descrevem um pouco o lugar, como as características físicas e humanas. Neste 

aspecto, observamos que o tratamento dado pelos estudantes ao tratar do local 

onde vivem aponta para uma aproximação com o tema proposto, onde a afinidade e 

a critica são percebidas claramente. 

As narrativas produzidas pelos estudantes em relação ao local onde vivem 

seguem alguns marcadores que estão presentes em grande parte dos textos. Como 

características são narrativas fragmentadas, onde os eventos são tratados de modo 

disperso sem uma ordenação entre os eventos.  

Basicamente os temas tratados nas narrativas se dividem em três grupos de 

assuntos: o primeiro deles trata da fundação da cidade, tendo como marcador 

cronológico o ano de 1947, quando ocorreu a emancipação política do município. 
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Neste ponto também se observa nos relatos uma relação entre o nome atual e o 

antigo nome do lugar. Inicialmente o local era chamado de Barra Bonita e 

posteriormente passou a ser denominado de Ibaiti. Outro aspecto difundido nas 

narrativas é o significado do nome Ibaiti, de origem indígena significa “água da 

pedra”. Dentro da temática da origem, os estudantes tratam de alguns aspectos 

ligados à mineração, à cafeicultura como resultado da ocupação do local. Além 

disso, relaciona Ibaiti com o seu relevo característico formado por várias serras, que 

levou Ibaiti a ser conhecida como “Rainha das Colinas”.  

Um segundo assunto que dominou as narrativas produzidas diz respeito às 

características apresentadas pela cidade quanto ao número de habitantes. Para os 

estudantes, Ibaiti é uma cidade pequena e por conta disso tem na sua tranquilidade, 

sossego, calma atributos que ora são entendidos como positivos, ora são entendidos 

como negativos. Nos aspectos positivos, os estudantes demonstram que a pouca 

violência, o conhecimento dos seus habitantes são fatores que fazem de Ibaiti um 

lugar aprazível de se viver. Pelo lado negativo, no pensamento de alguns estudantes 

está o fato do local ser tão tranquilo, o que na visão deles isso é para aposentado, 

idosos e não para jovens que necessitam de viver em uma situação de agitação. 

 

A cidade onde eu vivo está se desenvolvendo aos poucos, é uma cidade calma, não tem 

muito trânsito, é uma cidade pequena, as pessoas são gentis, alegres e hoje tem 66 anos de 

cidade. 

 

O terceiro assunto predominante nas narrativas trata dos pontos turísticos e 

naturais encontrados no município. Em praticamente todas as narrativas são 

mencionados locais históricos, como a antiga mina de carvão, bem como algumas 

paisagens naturais como a “cachoeira do Aristeu” e o “pico agudo”, são lembrados 

pelos estudantes. Outro aspecto que é um fator de identidade da cidade com seus 

habitantes é a “rua Paraná”, local onde concentra o comércio do município e por 

consequência é o espaço de maior movimento. Estes pontos citados criam nos 

estudantes um sentimento de identidade para com o município, gerando entre eles 

uma empatia para com o local onde vive. 

Observamos nas narrativas alguns marcadores históricos, principalmente 

ligados à fundação do município, marcadores espaciais, relacionados à localização 

na região do Norte Pioneiro, no estado do Paraná. No entanto, personagens que 
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fizeram parte da história do município praticamente não aparecem. Os citados estão 

ligados a termos generalizantes, como mineradores, por exemplo. Individualmente 

não tivemos nenhuma citação.  

Apesar da predominância de narrativas fragmentadas, tivemos algumas que 

tem uma característica completa, com marcadores bem definidos, fazendo uso das 

rupturas para contar a história do município. Desta maneira, podemos compreender 

que o ensino da história local pode dar aos estudantes a possibilidade de análise 

referente ao pensamento histórico e que, portanto, contribui para uma consciência 

histórica a partir do local onde está inserido. 

 

Ibaiti tem 65 anos e foi emancipado na década de 1940, porque antes era vila de Tomazina 

que se denominava Barra Bonita que na época era o maior produtor de café em coco da 

região do norte pioneiro até 1975, com uma geada que afastou muitos grandes produtores e 

diminuiu muito a população. Criou como se fosse uma crise econômica. Mas superou todos 

os obstáculos. Hoje em dia o forte em Ibaiti é o comércio no centro que atrai famílias de toda 

a região para vir aqui. 

 

Percebemos na narração uma ordenação do pensamento, facilitando o 

entendimento da mensagem desenvolvida pelo estudante. 

Notamos ao ler as narrativas, mesmo que com algumas fragilidades na sua 

construção, que é possível estabelecer ações para melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem a partir da História local, tendo em vista que as bases de 

sustentação da disciplina dentro do campo da educação histórica a qual está 

relacionada com a inserção do estudante no processo de aprendizagem podem ser 

desenvolvidas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos notar em relação ao pensamento esboçado pelos estudantes ao 

serem inquiridos sobre a História nacional e a História local as similaridades em que 

ambas se estruturam. Suas construções são marcadas pela fragmentação, se 

estruturam a partir da origem, seja ela pelo descobrimento ou pela emancipação 

política, apresentando, portanto, marcadores históricos e temporais que seguem 

uma mesma lógica. Levando em consideração que a aprendizagem histórica resulta 

da apreensão das mudanças e continuidades ao longo do tempo e não 
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exclusivamente por conteúdos estáticos, tanto os estudos sobre o local quanto sobre 

o nacional dão suporte para a formação do conhecimento histórico. 

Ao apresentar os resultados da pesquisa, ressalta-se a possibilidade de se 

inserir no contexto do Ensino Fundamental, anos finais, a História local como um 

princípio epistemológico no ensino de História. Essa inserção é possível uma vez 

que o pensamento histórico se concretiza tanto em ambientes globais como locais, 

como observado nas produções narrativas desenvolvidas pelos sujeitos da 

pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 

BARCA, I. Concepções de adolescentes sobre múltiplas explicações em história. In: 
Perspectivas em educação histórica. Actas das Primeiras Jornadas 
Internacionais de Educação Histórica. Braga: Centro de Estudos em Educação e 
Psicologia, Universidade do Minho, 2001. p.29-43. 
 
_______ O papel da educação histórica no desenvolvimento social. In.: Educação 
histórica: teoria e pesquisa. CAINELLI, M. SCHMIDT, M. A. (Orgs.) Ijui: Unijui, 2011. 
 
BARCA, I. GAGO, M. Aprender a pensar em História: um estudo com alunos do 6º  
ano de escolaridade. Revista Portuguesa de Educação, p. 239-261, 2001. Disponível 
em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/563/1/14IsabelBarca.pdf. 
Acesso em 18/02/2014. 
 
CAINELLI, M. R. Entre continuidades e rupturas: uma investigação sobre o ensino e 
aprendizagem da História na transição do quinto para o sexto ano do Ensino 
Fundamental. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 42, p. 127-139, out./dez. 2011. 
Editora UFPR. 
 
________ O que se ensina e o que se aprende em História. In.: História: ensino 
fundamental. OLIVEIRA, M. M. D (Coord). Coleção explorando o ensino: História, 
vol. 21. Brasília: MEC/SEB, 2010. 
 
LEE, P. Em direção a um conceito de literacia histórica. Educar em Revista: 
Número Especial. Curitiba, 2006. Disponível em: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/article/viewArticle/5543. Acesso em 
20/12/2012. 
 
_______ Progressão da compreensão dos alunos em história. In. BARCA, Isabel 
(Org). Perspectivas em educação histórica. Actas das Primeiras Jornadas 
Internacionais da Educação Histórica. Braga: Centro de Estudos em Educação e 
Psicologia – UMINHO, 2001.  
 
RUSEN, J. Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas. Trad. Historiches 
Lernen. Curitiba: WA Editores, 2012. 



 

 
145 

 

 
________ História viva: teoria da história: formas e funções do conhecimento 
histórico. Trad. Estevão de Rezende Martins. Editora Universidade de Brasília, 2010. 
 
 ________ Razão histórica: os fundamentos da ciência da história. Trad. Estevão 
de Rezende Martins. Editora Universidade de Brasília, 2001. 
 
________ Reconstrução do passado: teoria da história: os princípios da pesquisa 
histórica. Trad. Estevão de Rezende Martins. Editora Universidade de Brasília, 2007. 
 
SCHMIDT, M. A. O ensino de história local e os desafios da formação da 
consciência histórica. In: MONTEIRO, Ana Mª F. C. et alii. Ensino de História: 
Sujeitos, saberes e práticas – Rio de Janeiro: Mauad X / FAPERJ, 2007. 
 
_________ Perspectivas da consciência histórica e da aprendizagem em narrativas 
de jovens. Rev. Tempos Históricos, v. 12, 1º sem – 2008 – p. 81-96. Disponível em 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2778012. Acesso em 20/01/2013. 



 

 
146 

 

A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA: 
AS CONTRIBUIÇÕES DOS ALUNOS PARA O DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-

METODOLÓGICO NO ENSINO DE JABOTI/PR 
 
 

Luciano Ferreira Rodrigues Filho1 
 
 
INTRODUÇÃO 

“A escola é nossa segunda casa”, dizem vários alunos do Colégio Estadual 

Júlia Wanderley, da cidade de Jaboti/PR, em resposta as perguntas direcionadas 

para a opinião sobre a escola. O que isso significa? Que “ela é legal”, “é boa”, “tem 

comida de qualidade”, “professores especializados” etc., mas o que faz dela ser uma 

segunda casa? Uma hipótese: a identidade. 

Joamara Borges (2013, p. 39) descreve a identidade do lugar como “indicador 

de uma perspectiva útil a respeito de significados simbólicos, reconhecendo a 

contribuição do ambiente para a formação da identidade da pessoa”, este 

sentimento de identificação com o lugar, como se a escola fosse a própria casa, 

alvitra sua importância para a formação cidadã do aluno. 

Porém, sendo o aluno uma parte integrada às identificações da escola, ele é 

sujeito responsável pelas transformações deste espaço, criando vínculos, raízes, 

valores e sentidos do “estar ali”. A segunda casa também são deles, e é justo eles 

darem seus pitacos. 

Este artigo tem por objetivo descrever a importância da escola para a 

formação cidadã de seus alunos, tendo como ponto de partida as contribuições dos 

próprios alunos sobre a escola da qual fazem parte. A pesquisa se insere no campo 

educacional discutindo as metodologias adotadas por professores e diretores para o 

ensino/aprendizagem de seus alunos, abordando o “como?” os alunos podem 

contribuir para a melhoria desta relação, apontando temáticas referentes as suas 

aspirações sociais e históricas.   

 

METODOLOGIA 

                                                           
1
 Mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, membro 
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Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti – FEATI. Coordenador do Núcleo de Estudos 
Subjetividade e Direito – NESDI/FEATI. 
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Durante as aplicações dos questionários modelo, encontraram-se 

dificuldades, por parte dos alunos, em responderem questões abertas. Tal 

dificuldade recai-se sobre diversos fatores, dentre eles: a vergonha, inibição e 

recusa pela falta de uma resposta estruturada. Por isso, foi empregado o método 

quantitativo, utilizando de perguntas fechadas, com o intuito de explorar os diversos 

níveis de desenvolvimento e intelectual dos alunos. 

Num primeiro momento, íamos realizar as entrevistas com todos os alunos do 

Colégio Estadual Júlia Wanderley (8ª série do E. F. até 3º série do E. M.), na Cidade 

de Jaboti/PR. Isso implicaria na entrevista de 550 alunos, porém, surgiram alguns 

empecilhos durante as entrevistas que ocasionou uma reestruturação na coleta de 

dados: 1º) Dificuldade em realizar as entrevistas com os alunos do Ensino 

Fundamental, seja pela falta de conhecimento sobre a instituição ou pela inibição; 

2º) Percebeu-se que as entrevistas estavam todas com os mesmo parâmetros, 

assim, não necessitaria realizar a mesma entrevista com alunos do vespertino; 3º) 

Pela quantidade amostral não necessitaria realizar entrevistas com todos os alunos 

da instituição; 4º) Dificuldade das entrevistadoras em realizar a pesquisa no período 

noturno; 5º) Obstáculos quando aos materiais para a realização das entrevistas 

cedidos pela escola (xerox); 6º) Tempo hábil para a pesquisa, caso fossemos 

entrevistas todos os alunos gastaríamos 6 meses de entrevistas. 

Pelas condições descritas, foi decidido realizar entrevistas com 50% dos 

alunos do período matutino, de 8º série do E. F. ao 3º E. M., totalizando 120 

entrevistas, dispostas da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Números de alunos entrevistados das respectivas séries escolares 

 Total de Alunos 
Matriculados 

Total de Alunos 
Entrevistados 

% de Alunos 
Entrevistados 

8ª Série E. F. 46 13 28,3% 

9ª Série E. F. 50 31 62,0% 

1ª Série E. M. 65 34 52,3% 

2 ª Série E. M. 46 23 50,0% 

3 ª Série E. M. 33 19 57,6% 

TOTAL 240 120 50% 

Fonte: Autor. 
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Conforme maior avanço nas séries, melhores respostas tínhamos anotadas 

como observações de dados, configuradas como diários de campo. Sendo as 

entrevistas realizadas no período matutino, acredita-se que teremos algumas 

lacunas referentes aos alunos do período noturno. Pelas características 

socioeconômicas, muito alunos trabalham durante o dia e, à noite, buscam cumprir 

os estudos. Contudo, os problemas diagnosticados pelos alunos do matutino são os 

mesmo da instituição toda, assim, a pesquisa não será arqueada/direcionada para 

um único foco (matutino), pelo contrário, se há problemas no matutino, no noturno 

eles se intensificam. 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, durante horários de 

aula, com a liberação do professor em sala. Com questões fechadas (anexo 1) 

abordando os temas: escola, professores, alunos, metodologias, estruturas, 

atividades extracurriculares. As entrevistas duraram 2 meses (abril e maio), com 

algumas entraves: intercalar entrevista com a aula, entrevistas com provas, 

entrevistadoras e suas aulas/provas. 

As escolhas dos entrevistados ocorriam de modo aleatório, seguindo o 

interesse do aluno, com a possibilidade de abandonar a entrevista caso assim 

desejasse (2 casos). Os dados obtidos foram tabulados em Banco de Dados do 

Microsof Office Excel com elaboração da Tabela Dinâmica e, consequentemente, 

com resultados numéricos/gráficos para interpretação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Acreditamos que a educação é uma instituição inventada pelo ser social2, 

para se atingir uma finalidade. A educação como um fim teleológico. Esse 

pensamento final de sua objetividade está definido pela Constituição Federal, art. 

205, com o intuito do “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Para 

isso, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais que, entre diversos 

objetivos, determinam um ensino para o “atendimento às novas demandas 

                                                           
2
 Poderíamos pensar nas “instituições totais” de Erving Goffman (1974), utilizando esse conceito para 

determinar o papel de instituições fechadas (prisões, manicômios, campos de concentração, 
internatos etc.), separadas do mundo exterior, tendo formas específicas de operação, levando os 
internos a um novo modo de vida através do “quebrantamento” do eu (perdem a autonomia e sua 
identidade). Cabe questionar se nas instituições de ensino, na qual as crianças adentram cada vez 
mais cedo, passam por este “quebrantamento”. 
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educacionais geradas pelas transformações sociais e econômicas e pela acelerada 

produção de conhecimentos” (BRASIL, 2013, p. 5), bem como de “políticas 

educacionais que consubstanciem o direito de todo brasileiro à formação humana e 

cidadã e à formação profissional, na vivência e convivência em ambiente educativo” 

(BRASIL, 2013, p. 7). Entendemos e adotaremos o ato de educar como sendo o ato 

para a conscientização do lugar de cidadão, exercendo sua cidadania.  

Segundo Paulo Freire (2001, p. 25) “cidadão significa indivíduo no gozo dos 

direitos civis e políticos de um Estado e que cidadania tem que ver com a condição 

de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”. 

A prática educativa, para Freire, é um ato político, da conscientização. Educação, 

nesse projeto, parte deste pressuposto: para além das disciplinas obrigatórias, o 

ensino visa à emancipação e a potencialidade do sujeito, através de uma 

consciência crítica que abole as formas de injustiças sociais. 

Sobre esta concepção, acredita-se que a relação dialética entre alunos, 

professores e instituição, contribui para a formação cidadã de todos os agentes 

envolvidos com a educação, e os alunos sabem disso, compreender a importância 

da escola, entendem que o espaço é de aprendizado. Nesta pesquisa, 78% dos 

alunos gostam da escola, contra 18% que não gostam, mas o gostar e o não gostar 

é particular, refere-se ao sentido: faz ou não faz sentido para a vida do aluno? 

Esta pesquisa se trata de sentido, é nesta tecla que iremos bater sempre. 

Mesmo gostando da escola, ou não, o aluno encontra nela alguma coisa, existe um 

motivo por estar ali, caso contrário, teríamos o altos índices evasivos. Há esperança 

em alguma coisa no papel da escola, porém, ainda falta, ainda não se chegou neste 

lugar de interesse dos alunos: professores desatualizados, falta de recursos 

financeiros, falta de tecnologia, contexto socioeconômico, políticas educacionais, 

são fatores que interferem na mediação e ensino/aprendizagem. 

Para os alunos, 97% concordam que a escola pode melhorar, apenas 2% 

acreditam que não ou que perderam a esperança nela. Mesmo porque 90% 

afirmaram que a educação aprendida na escola será útil para o futuro, 8% disseram 

que não. Ou seja, ainda há esperança, grande parte acredita na educação, mas ela 

precisa melhorar. 

Mas melhorar em quê? Esta é a dúvida. Em tudo responderia o aluno, desde 

a professora da disciplina tal até a falta de bola, cardápio da cantina, regras, horários 
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e laboratório de física. São fatores generalizados que podem aprimorar o interesse 

nos estudos, mas não se trata da raiz do problema. 

Precisam de mais tempo de estudo para dar conta de tamanho conteúdo 

programático? Não, 72% afirmaram que não deveriam estudar além do período 

necessário, então o problema não está no tempo, mas sim, no período obrigatório de 

aula, nesse caso, o matutino. É neste pequeno instante do dia, que se inicia as 7h30 

até às 11h45, que o ensino/aprendizagem não ocorre. 

Rothbard (2013) em seu livro “Educação: livre e obrigatória” faz a seguinte 

questão: “quem deve ser o supervisor da criança, os pais ou o estado?”. Ao 

responder esta questão, o autor nos coloca uma “pulga atrás da orelha”. 

Primeiramente, deixamos clara a importância da educação pelo Estado, numa forma 

de estabelecer uma ordem social, uma harmonia no que diz respeito à apropriação 

de condutas sociais pelas crianças. No entanto, diz Rothbard (2013, p. 23) “é óbvio 

que o estado natural das coisas é que os pais tenham a guarda dos filhos”, mas 

nesse sentido o autor coloca o filho como uma “propriedade” privada, pelo autor a 

propriedade com aspas, mas quando afirma que “os pais são os produtores literais 

da criança”, este produto tem um dono. 

Mas a criança não é produto, é essa lógica que temos que mudar. Encará-las 

apenas como “mais um”, “menino problema”, “senhor ritalina”, “capetinha”, 

“foguetinha”, entre outros apelidos que são dados para certos estereótipos. 

Professores, pais, diretores, não são donos dos alunos, não deve haver uma relação 

de poder: uns sobre os outros. Segundo Paulo Freire (2016, p. 95) “ninguém liberta 

ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”, assim, 

todos os agentes envolvidos, direta ou indiretamente, com a educação, estão no 

processo de desenvolvimento cidadã, isso é a humildade que Paulo Freire solicita.  

A humildade de rever métodos quando 26% dos alunos afirmam não entender 

o que a professora explica, ou os 52% que só as vezes entende. Um índice alto, que 

ocasiona o desinteresse: “os professores não respeitam e os alunos também não”, 

“professora chata”, “não entendo nada do que ela fala”, “muitos professores são 

bocudos, e tem alunos que não respeitam”, “os professores são rígidos e os alunos 

respondem demais”. Como sabemos, o Estado regulamenta as diretrizes 

educacionais, como realizado no início do século XX para uma identidade nacional, 
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hoje precisamos saber que Estado é esse e quais seus objetivos com/para a 

educação no Brasil3.  

Contudo, também temos o lado dos professores, “alguns alunos não 

respeitam os professores e vice versa”, “muitas vezes o aluno não enxerga o papel 

do professor”, “o aluno não respeita os professores e vira bagunça”. Se partirmos 

pela conjectura de uma postura neoliberal, adotado na década de 90 (RODRIGUES 

FILHO; MARIA, 2015; RODRIGUES FILHO; 2015; ALVES, 2009a; ANTUNES, 

2009), as políticas educacionais recaem sobre a educação criando “novos padrões 

de remuneração e contratação dos professores conforme o padrão flexível e, mais 

ainda, pela materialização de propostas de reformas curriculares para as escolas, de 

políticas de formação de professores, afetando, sobremaneira, o trabalho docente” 

(ALVES, 2009b). Se não há a valorização do professor, se não há investimento no 

professor, o que exigir então? 

Ora, conforme Zeferino Rocha (2007), “esperança não é esperar, é caminhar”. 

Caminhar é agir, é ação4, é práxis5, como a “Batalha do Centro Cívico” ocorrido no 

dia 29 de março de 20156. É caminhar na procura de melhorias e não de “bodes 

expiatórios”, um caminhos juntos, professores, alunos e gestores em prol da 

educação e, principalmente, para o exercício da cidadania. 

                                                           
3
 BOWLES, Samuel; GINTIS, Herbert em “Schooling in capitalista America: educational reform and 

the contradictions of economic life” (1976), quando os autores afirmam sobre a escola como lugar 
onde as necessidades do capitalismo são reproduzidas, preparando os jovens para o trabalhado que 
os alienará em sua vida. Para os autores as escolas existem para reproduzir desigualdades sociais 
(ver n/r 2). Para Philip W. Jackson existe os “currículos ocultos” que são elementos de socialização 
que não está no currículo educacional formal. 
 
4
 Conforme Freire (2016, p. 134) “se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão, a 

palavra se converte em ativismo. Este, que ação pela ação, ao minimizar a reflexão, nega também a 
práxis verdadeira e impossibilita o diálogo”. 
 
5
 “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a 

pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Sendo 
fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e 
que não possa verificar-se na relação de dominação” (FREIRE, 2016, p. 136). 
 
6
 “O dia 29 de abril ficou lembrado pelos servidores estaduais do Paraná como “Batalha do Centro 

Cívico”. Na data em 2015, mais de 200 pessoas ficaram feridas, em Curitiba, no confronto entre a 
Polícia Militar e manifestantes. Para relembrar o ocorrido, os professores estaduais marcaram um ato 
simbólico na Praça Santos Andrade, no Centro da Capital. A causa da confusão foi a votação, na 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), da reestruturação do Paranaprevidência, responsável pelo 
pagamentos das aposentadorias dos servidores do estado. O projeto de lei que promovia as 
mudanças foi aprovado em primeira discussão por 31 votos a 20 no dia 27 de abril. A redação final 
seria votada no dia 29, antes de ser encaminhada para sanção do governador Beto Richa (PSDB)” 
(AZEVEDO, 2017, s/p.). 
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É parceria institucional, como realizado pelas alunas desta pesquisa, 86% dos 

entrevistados constataram que falta práticas esportivas. Das práticas esportivas que 

mais interessa, são: 

 

Tabela 2 – Escolha dos alunos das modalidades esportivas 

MODALIDADE Nº ESCOLHAS 

Vôlei 60 

Futebol 57 

Basquetebol 48 

Handebol 47 

Xadrez 47 

Atletismo 45 

Ginástica 41 

Fonte: Autor. 

 

Assim como as práticas culturais, 79% disseram que falta práticas culturais, 

17% diz que não, 4% deixaram em branco. Sabendo que a escola possui alguns 

projetos musicais, leitura, teatro. Porém, pode-se entender que os projetos 

existentes não contemplam os anseios dos alunos, segundo eles, as práticas 

culturais de maior interesse são: 

 

Tabela 3 – Escolha dos alunos das modalidades culturais 

MODALIDADE Nº ESCOLHAS 

Música 66 

Filme 60 

Dança 58 

Pintura/Desenho 50 

Teatro 46 

Poesia 36 

Fotografia 35 

Escultura 28 

Fonte: Autor. 
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Com estas informações, as alunas recorreram à Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do município de Jaboti/PR e, junto com a Secretaria de 

Educação e a direção do Colégio Estadual Julia Wanderley, buscaram projetos para 

contemplar esta demanda, na qual atendeu as crianças e adolescentes do Programa 

Família Paranaense, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, da 

Bolsa Família e de outros interessados. 

Esta ação dos alunos em conjunto com as instituições governamentais e não 

governamentais, refere-se as modificações necessárias para condições sociais na 

execução de projetos, visando a garantia de direitos para as crianças e os 

adolescentes. É a aplicabilidade no cotidiano do exercício da cidadania. Para os 

alunos (80%), os professores deveriam se dedicar a conteúdos relacionados as 

práticas cotidianas, aproximando o ensino com o seu uso diário ou futuro, isso acaba 

com uma concepção “bancária” de educação que, para Freire (2016, p. 103), o 

educador tem a tarefa de “[...] „encher‟ os educandos dos conteúdos de sua 

narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em 

que se engendram e em cuja visão ganhariam significação”. Educação “bancária” 

por entender que os alunos são caixas de depósito de conteúdos, “jogamos” 

conteúdos aleatórios seguindo um projeto pedagógico 

 

[...] uma das características desta educação dissertadora é a “sonoridade” 
da palavra e não sua força transformadora. Quatro vezes quatro, dezesseis; 
Pará, capital Belém, que o educando fixa, memoriza, repete, sem perceber 
o que realmente significa quatro vezes quatro. O que verdadeiramente 
significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém. Belém para o Pará e 
Pará para o Brasil. A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os 
educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado (FREIRE, 2016, 
p. 104).  

 

O interessante é que os educandos sabem disse, eles tomam um 

posicionamento epistemológico-político sobre a própria educação, enchê-los de 

conteúdo não tem mais significado, eles buscam algo transformador, afirmo em dizer 

que a postura adotada por eles é um movimento contra-cultura dominante e 

conservadora. Um exemplo, foi/é o movimento de ocupação das escolas realizadas 

pelos estudantes no ano de 20167, revelando a preocupação dos alunos sobre as 

políticas educacionais. 

                                                           
7
 Protestos realizados no ano de 2016 contra a medida do governo de Michel Temer (PMDB) para a 
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Mas par isso deve haver um apoio, ou uma união de esforços entre 

educandos e educadores em prol da educação, pois ambos sabem de sua 

responsabilidade para o outro. No entanto, 58% dos alunos acreditam que todo o 

conteúdo ensinado pelo professor será útil para seu futuro, 37% diz que não e 5% as 

vezes. Do mesmo modo, quando perguntado se os professores são 

qualificados/preparados para dar aula, 47% afirmam que sim ou alguns professores, 

5% disseram que não. As duas questões servem para elucidar a metodologia e o 

conteúdo ensinado em sala de aula: 1º) Quase a metade dos alunos não percebem 

o sentido dos conteúdos passados pelos professores relacionando-os em sua vida; 

2º) O despreparo dos docentes frente as novas demandas educacionais: conteúdos, 

tecnologia, instrumentos etc.; 3º) A barreira criada pelo próprio professor em 

reavaliar sua metodologia ou em adotar novos procedimentos e conteúdos8. 

Do mesmo modo, podem-se relacionar os obstáculos apresentados pelos 

docentes e alunos pelas condições estruturais da instituição, segundo os alunos 

40% acredita que a infraestrutura da escola é boa, assim como para a estrutura 

ruim, enquanto que 19% afirmam estar mais ou menos. A infraestrutura se refere a 

quadra poliesportiva, na qual só consiste de uma quadra onde é compartilhado entre 

a escola municipal (ensino fundamental) e o colégio estadual (ensino fundamental e 

médio); sala de aula, com um bom estado, porém, algumas salas específicas, 

conforme o bloco, estão mau estado; multimídia, poucos aparelhos; cantina, muito 

bem apreciado pelos alunos; laboratórios, poucos utilizados na 

interdisciplinariedade. 

Com estes dados entendemos que algumas dificuldades apresentadas pelos 

alunos e docentes na relação ensino/aprendizagem ocorrem pela infraestrutura e 

materiais para as aulas e pesquisas, sendo necessária a adaptação de instrumentos 

e técnicas por parte dos professores, ou mesmo, tendo que arcar com os gastos 

                                                                                                                                                                                     
reforma do ensino médio, na qual determina a flexibilização do currículo, expansão do ensino integral 
e a retirada de exigência de artes, educação física, filosofia e sociologia no ensino médio. Segundo 
Movimento Ocupa Paraná, foram 850 escolas ocupadas, 14 universidades e 3 núcleos. 
 
8
 Conteúdos como educação sexual, políticas públicas, politicagem, novas composições familiares, 

religiões africanas, filosofia hindu, LGBT, holocausto, pré-história brasileira, sociologia brasileira, 
filosofia brasileira, exclusão social, minorias, grupos vulneráveis, direito ambiental (não se trata do 
que é água=H2O, cuidar de nascente, o bem da água), mas de práxis das políticas sobre as águas 
etc. Conteúdos relacionados a práxis. 
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referentes aos materiais e com o tempo para projetos culturais e esportivos sem 

remuneração. 

Deixa-se claro nesta pesquisa que a educação é dialógica, necessitando de 

todos os agentes envolvidos para planejar o “como fazer” educação. A participação 

de alunos e professores quebra com a relação de dominância dentro da instituição, 

uma relação amorosa como diz Freire (2016), porém, há falhas. Perguntado se os 

alunos são bem informados sobre os assuntos referentes à escola, 59% disseram 

que não, 32% afirmaram que sim e 9% às vezes, interpretando estes dados pode-se 

perguntar: que assuntos são estes? 

Sabe-se que alguns assuntos são próprios dos docentes e direção, como nos 

conselhos de classe, ou referente à rede de atendimento à criança e adolescente, na 

qual, exige o encaminhado para alguma especialidade (medicina, fonoaudiologia, 

psicologia, assistente social etc.). Assuntos como horários, eventos, projetos, 

alimentação, relacionados ao cotidiano de uma escola, os alunos tem boa 

informação, ou sabem onde encontra-las e com quem encontrá-las. Mas existem 

assuntos em que os alunos são esquecidos, como: o planejamento educacional do 

ano letivo, conteúdos programáticos, questões financeiras da instituição, políticas 

públicas para a educação e metodologias de avaliação. Assuntos estes que estão 

relacionados com o projeto ético-político da instituição, sendo os maiores 

interessados, os próprios alunos. 

A mudança de paradigma sobre a instituição educacional e sobre a educação 

deve pensar no aluno como agente construtivo para as políticas educacionais, não 

só envolvendo os assuntos referentes a educação, mas ao cotidiano dentro da 

instituição, como no caso das regras. Elas são necessárias, como afirmam alguns 

alunos: “a regra é tudo”, “devido à diversidade de tipo de alunos, se não houvesse 

regras não haveria ordem na escola”, “e necessário para o dia a dia e organização”, 

“fica uma bagunça sem”. Mas as regras devem fazer sentido, caso contrário, 

“existem regras e a escola ainda continua desorganizada”. 

A regra não deve ser algo imposto, mantendo a relação de dominância 

institucional, como a “instituição total” de Goffman (1974, p. 18) que tem como 

característica “o controle de muitas necessidades humanas pela organização 

burocrática de grupos completos de pessoas”. Para os alunos, 52% dizem que 

precisam das regras existentes na escola, contra 46% que dizem que não, por vários 
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motivos, como: “essa escola esta parecendo um presídio”, “leva a nada, ninguém 

usa, atrapalha com aprendizado”, “às vezes muitas coisas acabam bloqueando ou 

segurando a gente”, “desnecessário”, “algumas regras dificultam o aprendizado”, 

“algumas não tem nada a ver”, “não precisa, frescura de mais”. Contudo, há algumas 

regras interessantes a serem repensadas. Muitos alunos se referem a regras que 

“dificultam o aprendizado”, ora, regras impostas pela escola que dificultam o 

aprendizado? Que regra pode ser essa? Das tecnologias, do uso dos celulares em 

período letivo, seria positivo ou negativo? Para a escola, negativo; para os alunos, 

positivo: “não pode usar celular em sala de aula”, “Porque a gente está precisando 

de algo e o professor não deixa”. Assim, a internet seria uma ferramenta importante 

para o aprendizado? 

Acredita-se nos benefícios da tecnologia se bem utilizada, planejada e 

organizada. Como constata Ramos (2012), o uso da Tecnologia de Informação e 

Comunicação – TIC em escolas públicas ainda caminha a passos lentos. Contudo, 

segue o autor, há ferramentas na qual o aluno tem maior acessibilidade, como o 

celular, MP3 e MP4, sendo utilizados para manda e receber mensagens, ouvir 

músicas e até em ligações, prejudicando no ensino. Assim, sugere o autor, da 

inclusão destas ferramentas como “tecnologias de aprendizagem”. 

 

Se a tecnologia que os alunos trazem para sala de aula serve como forma 
de distração em relação ao conteúdo aplicado, há à necessidade de rever 
tais atitudes, para que os estudantes possam aprender a pesquisar e 
analisar informações adquiridas com os aparelhos que trazem para a aula e 
assim o ensino se tornará mais interessante a eles, pois os meios 
tecnológicos mudam a rotina dos mesmos (RAMOS, 2012, p. 12). 

 

Por fim, retornamos a relação entre alunos e professores, 52% dos 

entrevistados dizem que os alunos não contribuem para o aprendizado, 25% diz que 

sim, 18% às vezes e 5% não responderam. Sobre o respeito entre professores e 

alunos, 41% disseram que existe, assim como 41% disseram que não existe, 11% 

às vezes, dependendo do professor e 7% não responderam. Para os alunos esse 

desrespeito é por “alunos não respeitam os professores, e eles não respeitam os 

alunos”, “às vezes alguns são estúpidos, professores e alunos”, “do mesmo jeito que 

os alunos devem respeitar aos professores, os professores também deve respeitá-

los”, “existe o respeito, porém, alguns deixam a desejar. No aspecto da escuta e 
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paciência com o aluno”, “muitos professores são bocudos, e tem alunos que não 

respeitam”. 

Isso ocorre pelo desinteresse às aulas, como já foi dito, sobre assuntos que 

não trazem significado aos alunos e que não contribui/rá para a vida do aluno9. Para 

os alunos, o que poderia contribuir seria o “formato da aula, colocar mais o que é 

interesse dos alunos”, “deveria mudar algumas maneiras de estilo dos professores”, 

“as explicações e aula poderiam ser mais modernas”, “algumas aulas mais práticas”, 

“a educação dos professores”, “novas matérias, mais informática, aulas práticas”, “o 

jeito dos professores ensinarem”, “o tipo de ensino mais avançado”, “melhores 

métodos de aprendizagem”, “relação de professor/aluno mais amigável, alguns 

professores são ignorantes”. 

Se pretende-se desenvolver uma escola pensando na cidadania e na 

criticidade dos seus alunos e futuros cidadãos da sociedade, deve-se pensar na 

construção deste sujeito, essa importância fundamental esta na educação, 

preparando o aluno para o mundo. Porém, esta construção é de várias “mãos”, 

dialógica, os professores tem o conhecimento técnico/científico; a direção e 

funcionários a organização da execução das políticas educacionais para o 

ensino/aprendizado; e os alunos, responsáveis de modificar a estrutura social, 

pensando nos mediadores do futuro. O pensar educação – teórico-metodológico – 

precisa de todas essas mãos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve o propósito de fundamentar a importância da participação dos 

alunos nas políticas educacionais. Tendo a educação como ato político, conforme 

entende Paulo Freire (2001, p. 25), para a construção de um cidadão, no exercício 

da cidadania. O autor diz: “cidadão significa indivíduo no gozo dos direitos civis e 

políticos de um Estado e que cidadania tem que ver com a condição de cidadão, 

quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão” (FREIRE, 

2015, p. 25). Educação para além das disciplinas obrigatórias, o ensino visa à 

emancipação e a potencialidade do sujeito, através de uma consciência crítica que 

                                                           
9
 De que interessa ao aluno saber sobre meristemas, floema, xilema, se não for a alguns casos 

particulares. Entender o Teorema de Bháskara desconexo do dia a dia. Porque não as Leis de 
Mendel relacionadas ao índice de gravidez de crianças e adolescentes? Ou a razão do ensino da 
condução elétrica na física, com sistemas abertos e fechados, para a instalação das luzes de uma 
casa.  



 

 
158 

 

suprime as formas de injustiças sociais. A educação como instituição principal e 

fundamental para resgatar a subjetividade em crise, ocasionada pela 

individualização e fragmentação do sujeito (RODRIGUES FILHO, 2015). 

É acreditar na juventude. É ter confiança, no sentido de caminhar e, isso, os 

jovens sabem fazer muito bem, com a contra-cultura da dominância. Zizek (2012) 

mostra que nem tudo está perdido, surgindo em 2011 uma contra corrente do estado 

passivo da sociedade, com os jovens nos ensinando a pensar e agir politicamente - 

práxis. Zizek explora os acontecimentos da Primavera Árabe e do Occupy Wall 

Street como movimentos latentes que ganharam força e derrubaram ditadores. 

Porém, diz Zizek (2012) que todas as tentativas de mudança foram frágeis e 

inconsistentes. No entanto, não podemos entender os movimentos como 

acontecimentos estancados pelo poder e opressão, mas como “fragmentos limitados 

e distorcidos (às vezes até pervertidos) de um futuro utópico que está inativo no 

presente como potencial oculto” (ZIZEK, 2012, p. 124). 

“A fúria está crescendo e haverá uma nova onda de revoltas”, diz Zizek (2012, 

p. 123), a ocupação das escolas ou a Batalha do Centro Cívico só foi uma, teremos 

outras. Se se tem uma esperança, mesmo que utópica, deve-se ouvir a juventude. 

Se se pretende pensar numa educação como ato político para a transformação 

social, deve-se ouvi-los. Os alunos têm bons pitacos. 
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Aline de Menezes Gonçalves 2 
Ilton Garcia da Costa3 

Rogério Cangussu Dantas Cachichi4 
 
 

INTRODUÇÃO 

O cerne da questão objeto do texto é a intervenção do Poder Judiciário no 

combate a preços predatórios praticados no mercado de combustíveis, seguidos de 

formação de cartel pelos postos revendedores. As práticas constituem infração à 

ordem econômica e reclamam controle administrativo e, se necessário, judicial. 

Porém até que ponto deve ir e de quais cautelas deve se cercar este último? O 

escopo desse estudo não é dar uma resposta definitiva à pergunta, mas alinhavar 

algumas balizas fundamentais a nortear a atuação do Judiciário nesses quadrantes. 

 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA COMO POSTULADO CONSTITUCIONAL 

Os valores da livre iniciativa e da livre concorrência são consagrados pela 

Constituição de 1988, constituindo fundamento da República (art.1º,  IV) e pilar da 

ordem econômica e financeira (art.170, caput e IV). Todavia, cabe ao Estado, 

portanto, na atividade econômica intervir para salvaguardar valores outros como o 

da função social da propriedade, da proteção do consumidor, da defesa do meio 

ambiente, dentre outros. Nesse contexto, Scott demonstra a coexistência de valores 

do liberalismo e do socialismo econômico na Constituição de 1988. Eis, ad litteram 

transcritas, as suas palavras: 

 

                                                           
1
 Artigo oriundo das discussões e interlocuções no Grupo de Pesquisas (GT) Políticas públicas e 

efetivação dos direitos sociais da UENP (Campus de Jacarezinho), coordenado pelo Prof. Dr.Valter 
Foleto Santin. 
2
 Mestranda em Ciências Jurídicas pela Unicesumar - Maringá-PR; Advogada em Maringá-PR. 

Endereço Eletrônico <alinemenezes.adv@gmail.com>. 
3
 Mestre e doutor em Direito pela PUC/SP. Mestre em Administração pelo Centro Universitário Ibero 

Americano UNIBERO. Advogado. Professor de ensino superior da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná. Endereço Eletrônico: <iltoncosta@uenp.edu.br>. 
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Relações de Trabalho e Organizações Sociais (UENP); e Lógica, tempo e linguagem natural (UEL); 
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Nesses dispositivos [refere-se aos contidos no art.170 da CF] há uma 
composição de valores provenientes de mensagens ideológicas diversas, 
algumas possíveis de serem caracterizadas como liberalistas e outras como 
socialistas - o que poderia representar pouco mais do que uma tentativa 
infrutífera de conciliação de projetos e objetivos opostos, cuja maior 
consequência seria apenas a de gerar uma situação de conflito entre os 
muitos interesses dos grupos e classes que compõem a estrutura social, 
mas que, contrariamente, expressa a variedade de interesses e posturas 
ideológicas que estiveram presentes no processo constituinte para 
possibilitar uma consolidação normativa útil, formadora de uma única ordem 
econômica brasileira. Na verdade, essa contradição, mais evidente para 
alguns do que para outros, sequer existe, não podendo, por isso, servir de 
argumento inviabilizador da normatividade pretendida pelo artigo 170 da CF, 
nem da sua implementação pelos diversos grupos sociais, 
hegemonizadores ou não da política dominante. É justamente isso que 
anotou José Afonso da Silva quando, registrando a presença de elementos 
sócio-ideológicos no texto constitucional, afirmou a existência de um 
compromisso de contemplação de duas ou mais proposições ideológicas - 
de um lado, as forças políticas liberais e tradicionais e, do outro, as 
aspirações populares por justiça social. 
Portanto, é correto afirmar, especialmente se considerados os tais 
elementos sócio-ideológicos, que a Constituição vigente, seguindo na linha 
inaugurada pela Constituição de 1934, buscou atenuar as injustiças 
surgidas a partir das opressões sociais e econômicas do regime econômico 
liberal clássico, o que a aproxima bastante de um projeto estatal do tipo 
Estado social, evidenciando algo que, mesmo não se apresentando de um 
modo explícito, pode ser compreendido como um postulado genérico do 
Estado social, destinado principalmente ao legislador, o qual, no 
cumprimento da sua tarefa de criar instrumentos jurídicos de defesa e 
emancipação e de proporcionar infraconstitucionalmente condições para o 
desenvolvimento de uma ordem socioeconômica justa, não estaria 
autorizado a desconsiderá-lo. (SCOTT, 2000, p.89) 

 

O mesmo autor não descurou de examinar o sistema econômico à luz da 

Carta de 1988, antevendo nesse sistema características do modo de produção 

capitalista. E de fato consagrou a atual Constituição, em dispositivos dispersos em 

seu texto, a propriedade privada (CF, art.5º, XXII), a livre iniciativa (CF, arts.1º, IV; 

170, caput; 199; 209) e a livre concorrência (CF, arts.146-A; 155, IV, b; 170, IV; 173, 

§4º). Esse desvelo constitucional por valores próprios do liberalismo denota um 

sistema de produção capitalista que, entretanto, há de caminhar em direção do 

Estado Social. Como preleciona Scott: 

 

Quanto ao sistema econômico, a Constituição de 1988 adotou os institutos 
básicos do modo de produção capitalista: a propriedade privada, a liberdade 
de contratar, a livre iniciativa e a livre concorrência - disso resulta uma gama 
de opções claras que autorizam a estruturação de um sistema de mercado 
no Brasil. A coexistência, acima já enunciada, de valores, fundamentos e 
princípios diversos no texto constitucional, especialmente quanto à ordem 
econômica, não repercute sobre o sistema econômico adotado de modo a 
gerar uma confusão ou mesmo a ponto de descaracterizá-lo em relação aos 
moldes em que é conhecido contemporaneamente. De modo que não seria 
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errado caracterizar a economia brasileira como sendo de natureza 
capitalista e, não obstante isso, voltada à construção de um modelo de 
Estado social - fator este que, por si mesmo, daria amparo suficiente à 
possibilidade constitucional de atuação normativa e reguladora do Estado 
brasileiro diante da atividade econômica. (SCOTT, 2000, p. 90) 

 

Com efeito nessa seara a intervenção estatal em sentido amplo abrange 

regulamentação, fiscalização e por vezes planejamento da atividade econômica. 

Nessa senda, faz-se mister a repressão ao abuso do poder econômico, sobretudo 

tendente à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência, ao aumento 

arbitrário dos lucros e ao exercício abusivo de posição dominante. Não por outro 

motivo, a mesma Constituição preceituou no §4º do art.173: "A lei reprimirá o abuso 

do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros." Coelho registrou: 

 

A norma constitucional programadora da Lei Antitruste (CF, art. 173, § 4°) 
circunscreve com clareza o conjunto das condutas empresariais suscetíveis 
de repressão legal. Diz a Constituição que a lei reprimirá o abuso do poder 
econômico que vise determinados efeitos lesivos às estruturas do livre 
mercado. Assim dispondo, estabelece que outros modos de exercício do 
poder econômico, incapazes de redundarem os efeitos assinalados, são, 
em virtude da proeminência do princípio da livre competição, plenamente 
jurídicos, lícitos. (COELHO, 2005, p.207) 

 

O mercado em si constitui bem metaindividual, reclamando tutela do 

ordenamento legal conforme manda a Constituição. "O mercado é um bem 

juridicamente protegido como bem coletivo, pertence a todos, inclusive àqueles que 

não exercem atividades comerciais diretas, mas que têm o direito de exigir ou 

buscar proteção legal e institucional para se alcançar o seu funcionamento 

equilibrado." (BASTOS, 1997, p.22)  

A Lei n° 8.884/94, conhecida como lei antitruste, estabeleceu mecanismos de 

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Referida norma foi 

revogada pela Lei 12.529/11, marco normativo do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC)5. Sobre o sentido teleológico da defesa da concorrência 

observou Malard: 

                                                           
5
 O aludido Sistema é composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e pela 

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SBDC). O CADE, com 
natureza jurídica de autarquia federal, passou a ser composto de três órgãos: Tribunal Administrativo 
de Defesa Econômica(i), Superintendência-Geral (ii) e Departamento de Estudos Econômicos(iii). A 
referido Tribunal cabe administrativamente decidir sobre a existência de infração à ordem econômica 
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Pode-se afirmar que é tríplice o sentido teleológico da defesa da 
concorrência. Num sentido econômico, promove-se a eficiência econômica, 
propiciando a correta alocação de recursos, evitando-se distorções na 
distribuição do produto nacional, na medida em que se garante o livre 
funcionamento dos mercados, sem necessidade de intervenção direta do 
Estado na economia. Num sentido sociológico, propiciam-se as necessárias 
condições para que a decisão econômica seja tomada pelo consumidor, de 
forma livre e racional, assegurando-lhe o poder de decidir sobre suas reais 
necessidades, de sorte a escolher o que adquirir e a que preço. Por último, 
num sentido político, busca-se assegurar a independência do Poder Público 
em relação ao poder econômico, que tende a obter lucros cada vez maiores 
em detrimento do bem-estar do consumidor. (MALARD, 1997, p. 60) 

 

No espaço entre liberdade e igualdade é que conflitos atinentes à defesa livre 

concorrência se desenvolvem. Da mesma forma que o indivíduo para exercer suas 

liberdades há de estar em pé de igualdade material com os demais membros da 

comunidade política6; quando agentes no mercado, dotados de maior poderio 

econômico, usam tal poder para submeter e determinar a conduta dos demais, é que 

a livre concorrência periclita e com ela a higidez do mercado, culminando no mais 

das vezes por prejudicar consumidores. O ponto nodal é saber até que ponto lançar 

mão do poder jurisdicional para reequilibrar a tensão entre liberdade e igualdade 

afigura-se medida útil e curativa para restabelecer a boa saúde do ambiente 

econômico afetado. Antes de apresentar mais profundamente reflexões sobre o 

ponto, convém tecer considerações sobre as práticas anticoncorrenciais contra as 

quais essa tutela jurisdicional visará coibir e sanar. 

 

PREÇOS PREDATÓRIOS E CARTEL NO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 

O ambiente de guerra de preços é propício para desenvolvimento do agir 

estratégico, altamente maléfico e caracterizado por abuso flagrante do poder 

econômico, consistente, numa primeira etapa, na venda a preço artificial abaixo do 

custo com o fim de eliminar a concorrência desprovida de maior capacidade 

econômica, principalmente daqueles que, recolhendo tributos, atuam livremente 

                                                                                                                                                                                     
e aplicar as penalidades previstas em lei. Cuidando-se de órgão administrativo, por imperativo da 
inafastabilidade da jurisdição (CF, art.5º, XXXV), ao Poder Judiciário impende revisar tal atividade 
administrativa quer quando positiva (ação) quer quando negativa (omissão). 
6
 "A busca da igualdade do ponto de vista material pode compor-se com o conceito de Amartya Sen 

de liberdades substantivas (freedoms), ou seja, ter condições de evitar privações como a fome, a 
subnutrição, a mortibez evitável e a morte prematura, bem como possuir uma boa educação e 
formação, que, num certo sentido, constituem um pressuposto para o exercício das liberdades 
formais (liberties)." (RISTER, 2007, p.144) 
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(sem se submeter a imposições verticais) no mercado. Alguns expedientes podem 

ser citados para tal redução artificial de preços: adulteração(i)7, aquisição de cargas 

irregulares proveniente de roubo, desvio e outros ilícitos(ii), sonegação de tributos(iii) 

e elevação de preços em outros mercados relevantes nos quais a dominação já se 

estabeleceu para sustentação do grupo econômico dominante(iv). Numa etapa 

posterior, esse agir estratégico, depois de superada a concorrência, promove a 

elevação os preços mediante combinação prévia (cartel) com o fim de auferir lucros 

elevados para custear a estrutura de dominação de outro mercado relevante e assim 

sucessivamente.  

Noutros dizeres, aqueles consumidores que outrora (na primeira etapa de 

dominação do mercado) beneficiaram-se pela venda de combustíveis abaixo do 

custo serão aqueles que pagarão mais caro na segunda fase e, por consequência, 

sustentarão o grupo dominante na destruição da concorrência em outras praças. 

Essa engenharia desastrosa impacta a ordem social e econômica. A par de 

comprometer a livre concorrência, eliminando empresas antigas e limitando o 

acesso de novas no mercado, as práticas acima descritas lesam consumidores, 

promovem queda na arrecadação tributária, quebram pequenos e microempresários, 

geram desemprego, dentre outros efeitos deletérios ao mercado que segue privado 

do ambiente competitivo e saudável que lhe é próprio. 

Para melhor compreensão do assunto, imperioso explicitar o anexo da 

Resolução 20, de 9 de junho de 1999, do CADE8, cujo teor esclarece acerca das 

práticas restritivas horizontais e verticais: 

 

PRÁTICAS RESTRITIVAS: DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO 
A. PRÁTICAS RESTRITIVAS HORIZONTAIS  
As práticas restritivas horizontais consistem na tentativa de reduzir ou 
eliminar a concorrência no mercado, seja estabelecendo acordos entre 
concorrentes no mesmo mercado relevante com respeito a preços ou outras 
condições, seja praticando preços predatórios. Em ambos os casos visa, de 

                                                           
7
 Como já destacado, nosso foco é o vezo dos preços predatórios e da formação de cartel. Todavia, 

não se pode olvidar que a questão da adulteração de combustíveis é tão grave e de domínio público 
que se encontra em curso o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis líquidos 
(PMQC) da Agência Nacional do Petróleo - ANP, atualmente regulamentado pela Resolução ANP 8, 
de 09 de fevereiro de 2011, responsável por analisar milhares de amostras de gasolina, etanol 
hidratado e óleo diesel (que contém 5% de biodiesel) em postos revendedores do Brasil. O problema 
atinge grande parte do setor do comércio de derivados do petróleo dada a alta incidência de 
combustíveis adulterados. Não é expletivo consignar, entretanto, que especialmente essa prática 
conjugada com a evasão fiscal ajudam a viabilizar aqueloutras objeto do trabalho (preços predatórios 
e cartel), diminuindo o custo do produto adulterado no mercado. 
8
 O aludido anexo não foi revogado pela Resolução CADE 45, de 28 de março de 2007. 
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imediato ou no futuro, em conjunto ou individualmente, o aumento de poder 
de mercado ou a criação de condições necessárias para exercê-lo com 
maior facilidade.  
Em geral, tais práticas pressupõem a existência ou a busca de poder de 
mercado sobre o mercado relevante. Em diferentes graus, algumas podem 
também gerar benefícios em termos de bem-estar ao mercado ("eficiências 
econômicas"), recomendando a aplicação do "princípio da razoabilidade". 
Desse modo, é preciso ponderar tais efeitos vis-à-vis os potenciais impactos 
anticompetitivos da conduta. Portanto, uma prática restritiva somente 
poderá gerar eficiências líquidas caso as eficiências econômicas dela 
derivadas compensem seus efeitos anticompetitivos. As situações mais 
comuns, ainda que outras sejam possíveis, são: 
1. Cartéis: acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes do mesmo 
mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de 
itens como preços, quotas de produção e distribuição e divisão territorial, na 
tentativa de aumentar preços e lucros conjuntamente para níveis mais 
próximos dos de monopólio.  
Fatores estruturais podem favorecer a formação de cartéis: alto grau de 
concentração do mercado, existência de barreiras à entrada de novos 
competidores, homogeneidade de produtos e de custos, e condições 
estáveis de custos e de demanda.  
(...)  
4. Preços predatórios: prática deliberada de preços abaixo do custo variável 
médio, visando eliminar concorrentes para, em momento posterior, poder 
praticar preços e lucros mais próximos do nível monopolista.  
O exame desta prática requer análise detalhada das condições efetivas de 
custos e do comportamento dos preços ao longo do tempo, para afastar a 
hipótese de práticas sazonais normais ou de outras políticas comerciais da 
empresa, além da análise de comportamento estratégico, avaliando-se as 
condições objetivas de ganhos potencialmente extraordinários posteriores 
suficientemente elevados e capazes de compensar as perdas decorrentes 
das vendas abaixo do custo.  
 
B. PRÁTICAS RESTRITIVAS VERTICAIS 
As práticas restritivas verticais são restrições impostas por 
produtores/ofertantes de bens ou serviços em determinado mercado ("de 
origem") sobre mercados relacionados verticalmente - a "montante" ou a 
"jusante" - ao longo da cadeia produtiva (mercado "alvo"). 
As restrições verticais são anticompetitivas quando implicam a criação de 
mecanismos de exclusão dos rivais, seja por aumentarem as barreiras à 
entrada para competidores potenciais, seja por elevarem os custos dos 
competidores efetivos, ou ainda quando aumentam a probabilidade de 
exercício coordenado de poder de mercado por parte de 
produtores/ofertantes, fornecedores ou distribuidores, pela constituição de 
mecanismos que permitem a superação de obstáculos à coordenação que 
de outra forma existiriam. 
Assim, em casos de restrições verticais, a análise da interação entre 
diferentes mercados relevantes adquire particular importância. Isto porque 
uma determinada conduta no mercado alvo pode ter como principal efeito 
sobre a concorrência não simplesmente seu impacto no mercado alvo em 
questão, mas no mercado de origem, onde eventualmente tenha havido um 
reforço da posição dominante em virtude da conduta vertical em questão. A 
fixação de preço de revenda discutida adiante, pode, por exemplo, 
aumentar a probabilidade de êxito de um cartel em virtude da redução dos 
custos de monitoramento das empresas participantes, visando evitar a 
desobediência ao acordo ilícito. 
Como no caso das restrições horizontais, as práticas verticais pressupõem, 
em geral, a existência de poder de mercado sobre o mercado relevante "de 
origem", bem como efeito sobre parcela substancial do mercado "alvo" das 
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práticas, de modo a configurar risco de prejuízo à concorrência. Embora tais 
restrições constituam em princípio limitações à livre concorrência, podem 
também apresentar benefícios ("eficiências econômicas") que devem ser 
ponderados vis-à-vis os efeitos potenciais anticompetitivos, de acordo com 
o princípio da razoabilidade. Tais benefícios estão frequentemente 
relacionados à economia de custos de transação para os 
produtores/ofertantes, seja evitando que a intensificação da concorrência 
intra-marcas leve à proliferação de condutas oportunistas dos 
revendedores, fornecedores e/ou dos concorrentes, em prejuízo da 
qualidade dos serviços e em detrimento da sua reputação, seja 
assegurando ao revendedor/fornecedor remuneração adequada para 
incentivá-lo a alocar recursos à oferta de bens e serviços. 
As condutas mais comuns, ainda que outras sejam possíveis, são: 
1. Fixação de preços de revenda: o produtor estabelece, mediante contrato, 
o preço (mínimo, máximo ou rígido) a ser praticado pelos 
distribuidores/revendedores. 
Existe nessa conduta ameaça efetiva de sanções pelo descumprimento da 
norma de preços. Na maioria dos casos, é a fixação de preços mínimos (ou 
rígidos com a função de mínimos) que oferece riscos anticompetitivos 
efetivos, geralmente relacionados: 
(i) à maior facilidade de coordenar ações voltadas à formação de cartel ou 
outros comportamentos colusivos em preços entre os produtores (mercado 
"de origem"), quando facilita o monitoramento de preços de venda aos 
consumidores ou serve ao propósito de preservar acordos tácitos entre 
produtores ao bloquear a entrada de novos distribuidores inovadores e/ou 
mais agressivos, inibindo o desenvolvimento de novos sistemas de 
distribuição mais eficientes; e 
(ii) ao aumento unilateral de poder de mercado do produtor, na medida em 
que permita o mesmo efeito anterior de inibir a entrada de novos 
distribuidores mais competitivos. No caso específico de serviços pós-venda, 
esse tipo de restrição permite ainda, em princípio, a exploração monopolista 
dos usuários após a compra dos produtos, quando as alternativas 
oferecidas a estes se reduzem drasticamente. 
Como nas demais restrições verticais, a possibilidade de benefícios 
decorrentes da redução de custos de transação deve ser considerada e 
levada em conta na avaliação dos efeitos líquidos sobre o mercado. Quanto 
à fixação de preços máximos de revenda, podem oferecer riscos 
anticoncorrenciais em condições nas quais os distribuidores/revendedores 
do mercado "alvo" tenham poder de mercado e agreguem valor substancial 
ao produto/serviço, e em que haja intenção e possibilidade do produtor 
eliminá-los do mercado. 
(...) 

 

À evidência, a fixação de preços ou condições de venda entre concorrentes 

(cartel) e a prática de preço predatório encontram vedação explícita na Lei 

12.259/11: 

 

Art.36(...)§ 3
o
  As seguintes condutas, além de outras, na medida em que 

configurem hipótese prevista no "caput" deste artigo e seus incisos, 
caracterizam infração da ordem econômica:  
I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer 
forma:  
a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;  
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b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada 
de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou 
limitada de serviços;  
c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de 
bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, 
fornecedores, regiões ou períodos;  
d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública;  
II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme 
ou concertada entre concorrentes; 
(...) 
XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do 
preço de custo; 

 

Verbere-se, de passo, que o teor do §3º do art.36 demonstra ser mister para 

caracterização dos ilícitos evidências de as práticas visar aos fins preconizados na 

cabeça do mesmo dispositivo legal: diminuir ou limitar a concorrência, dominar 

mercado, aumentar arbitrariamente os lucros  ou abusar de posição dominante (Lei 

12.259/11, art.36, caput). A ocorrência de poder concentrado de mercado na mão de 

um (monopólio) ou poucos (oligopólio) de per si não constitui infração à ordem 

econômica; nesse sentido, não tendendo a conduta a alcançar tais finalidades 

proscritas em lei, não há falar em infração à ordem econômica. Sendo assim, 

qualquer exame que se pretenda fazer de condutas anticoncorrenciais não pode 

prescindir do exame da complexa conjuntura econômica vigente na data das 

práticas tidas por ilegais, especialmente os resultados - benefícios e prejuízos - no 

mercado e nos consumidores à luz da razoabilidade econômica admissível na 

época. Com destaca Coelho, "a mesma prática pode configurar ou não concorrência 

ilícita, dependendo dos efeitos que gera ou pode gerar" (COELHO, 2005, p.208). 

Do que até aqui se consignou, percebe-se claramente que, mesmo tendo a 

Constituição outorgado em regra aos particulares o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, ao Estado incumbe assegurar a livre concorrência, reprimir o 

abuso do poder econômico, oriundo da acumulação de riqueza e de tecnologia, e o 

aumento arbitrário dos lucros (CF, art. 173, § 4º). Para tanto, a intervenção estatal 

sobre a atividade econômica na modalidade sancionatória dá-se exclusivamente 

para sancionar os abusos do poder econômico, tendo como norte a função social da 

propriedade (a propriedade obriga).  

 

PODERAÇÕES SOBRE O CONTROLE JUDICIAL DO MERCADO 
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Doravante convém tratar dos limites, parâmetros ou mesmo standards 

jurídicos que devem servir de esteio na intervenção do Poder Judiciário no controle 

do mercado, dos preços e da concorrência. Muitas vezes o Judiciário é chamado a 

intervir em conflitos de interesses, geralmente metaindividuais, decorrentes de 

suposta prática de preços predatórios praticados no mercado de combustíveis, 

seguidos de formação de cartel pelos postos revendedores.  

Zelando pela observância dos princípios constitucionais relativos à atividade 

econômica, bem como à defesa de interesses ou direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos (CDC, art.81, I e III), o Ministério Público(LC 75/93, art.5º, II, 

"c") e outros legitimados (CDC, art.82 e art.91) soem propor ações civis públicas em 

defesa dos consumidores, tudo dentro do microssistema de tutela de direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos edificado pelas Leis 7.347/85 (art.219) e 

8.078/90 (CDC). 

Em demandas desse jaez, são recorrentes imputações de prática de preços 

predatórios, formação de cartel de combustíveis, adulteração de combustíveis. A 

prestação jurisdicional direciona-se não só contra atos de dominação do mercado, 

eliminação da concorrência, elevação arbitrária de lucros em prejuízo dos 

consumidores e abuso da posição dominante, senão também contra a omissão dos 

poderes públicos na fiscalização do mercado. Todavia, devem ser evitados pedidos 

demasiado genéricos. Pedidos de provimento jurisdicional que proíba a prática de 

ilegalidades ou a dominação do mercado ou, ainda, o abuso de posição dominante 

são medidas inócuas. Para tanto já existe a lei. Determinações que tais são de difícil 

realização prática e não apresentam poucos desafios quanto à fiscalização do 

respectivo cumprimento. Corre-se o risco, ainda, de aumentar a instabilidade do 

mercado, pois, havendo a ordem judicial nesse sentido, não se poderia saber se 

está ou não sendo corretamente cumprida. 

Doutra parte, é sabido e consabido que o mercado de serviços de revenda de 

combustíveis é caracterizado por grande homogeneidade do produto. O combustível 

em si é produto sem grandes distinções. Deve, portanto, o juiz estar atento a tal 

homogeneidade que favorece a correlata homogeneidade do preço nem sempre 

decorrente de combinação. De outro lado, ainda sobre a questão dos cartéis, deve o 

                                                           
9
 "Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for 

cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor" 
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juiz estar atento à advertência de Petter, "quanto maior o número de empresas 

atuantes em determinado mercado, mais difícil será a possibilidade da existência de 

cartel" (PETTER, 2006, p.246). Essa constatação deve ser tomada em conta no 

exame da caracterização do cartel entre revendedores de combustíveis, cujo 

mercado de atuação normalmente é muito numeroso. Como foi acentuado e 

reacentuado por Malard: "O grupo cartelizado é predominantemente pequeno, dele 

participando, em geral, não mais que uma dezena de empresas. Cartéis com um 

número maior de componentes são raros, pois a clandestinidade de suas operações 

exige contatos rápidos e decisões imediatas, que se tornam cada vez mais difíceis 

quanto maior for o número de empresas envolvidas." (MALARD, 1997, p.66) 

O estudo da intensidade da interferência judicial na regulamentação de 

mercados, entretanto, é outro ponto muito delicado. O normal é que o mercado dite 

suas próprias regras a fim de que a concorrência prevaleça de fato e de direito livre. 

Qual a justificativa para uma "imposição judicial de preços" em substituição à 

eventual "combinação entre concorrentes"? Ambos produzem perniciosos e 

inconstitucionais efeitos. O mercado não deve ser gerido pelo juiz, mas por suas 

próprias condições.  

Não se está a dizer que a intervenção do Judiciário deve ser proscrita. Non 

liquet não lhe é permitido; a resposta do Judiciário é imposição do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (CF, art.5º, XXXV). Sobre o papel do Judiciário no 

controle de políticas públicas em geral, bem lembrou Rister, por um longo período na 

tradição jurídica do Brasil entendeu-se "no sentido de aproximar as políticas públicas 

aos atos de gestão ou atos puramente políticos, de governo, razão pela qual tais 

atos dos governantes estariam a salvo do controle judicial." (RISTER, 2007, p.459)10 

No proscênio atual a ideia de que "as políticas públicas têm ligação direta com o 

Estado Democrático de Direito" (SANTIN, 2004, p.30) fez evoluir o paradigma nesse 

campo. O primado da supremacia da Constituição precisa ser levado a efeito pelo 

Poder Judiciário. Concordando com Mancuso, Rister admite "amplo e exauriente" 

controle judicial de políticas públicas (RISTER, 2007, p.453), quer quanto aos fins 

                                                           
10

 Referida autora cita dispositivos da Constituição de 1934, 1937, 1967 e EC 1 de 1969 nesse 
sentido. Determinação expressa no sentido de que "é vedado ao Poder Judiciário conhecer de 
questões exclusivamente políticas" constou nas Constituições de 34 (art.68) e 37 (art.94); já nas de 
67 (art.173) e na EC 69 (art. 181) constou expressamente cláusula de exclusão da apreciação judicial 
quanto aos atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964 (cf. 
RISTER, 2007, p.459).  
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almejados - "que devem se amoldar ao 'desenho' ou modelo previamente traçados 

pela Constituição e pela leis que porventura regrarem tais políticas" (RISTER, 2007, 

p.453) - quer dos meios empregados para concretizar tais fins.  

Contudo, a prestação jurisdicional há de ser cercada de prudência extrema 

sob pena de alcançar justamente o que se quer evitar: o engessamento da realidade 

econômica dinâmica e multifacetada que é o mercado. É bem verdade que, por 

vezes, a intervenção judicial se faz necessária, sob pena de negar efetividade a 

direitos e a valores reconhecidos expressamente na Constituição, mas a prudência 

avulta em importância pelas razões referidas. 

Donde o excesso na interferência judicial, com foros de dirigismo econômico, 

poderá provocar efeito indesejado de imiscuir-se o juiz em seara que não lhe é 

própria, mas sim dos próprio agentes econômicos e das autoridades administrativas 

forjadas justamente para regulamentação do mercado, como é o caso das entidades 

componentes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). Tamanha 

ingerência judicial merece ser evitada, pois, à míngua de solo firme ou à revelia de 

todo o contexto econômico, acaba por embotar a naturalidade do mercado. Não se 

entremostra natural, muito menos salutar, a judicialização do mercado, o que, sim, 

representaria uma ameaça à livre concorrência e a direitos do consumidor em 

flagrante ofensa aos desígnios constitucionais. Perscrutando acerca do tema da 

justiça, Aristóteles principia o livro V da Ética a Nicômaco: "No que tange à justiça e 

à injustiça temos que indagar precisamente a que tipos de ações elas concernem, 

em que sentido é a justiça uma mediania e entre quais extremos o ato justo é 

mediano" (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1126a1). Mais a frente, o filósofo no 

exame dos tipos de justiça registra que naquela distributiva o justo "é uma mediania 

entre dois extremos que são desproporcionais, uma vez que o proporcional é uma 

mediania e o justo é o proporcional" (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1131b10); 

e, se assim é, "o justo nesse sentido é, portanto, o proporcional e o injusto é aquilo 

que transgride a proporção" (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1131b15). Dilucida, 

ainda, Bittar:  

 

A injustiça, neste sentido, é o desigual, e corresponde ao recebimento de 
uma quantia menor de benefícios ou uma quantia maior de encargos que 
seriam realmente devidos a cada súdito. Ocorrendo a injustiça na 
distribuição, tendo-se uma escassez de benefícios ou um excesso de ônus, 
para uns, e um excesso de benefícios ou uma escassez de ônus, para 
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outros, injusto é aquele que distribui, se consciente do mal que comete, uma 
vez que é deste que parte a iniciativa da ação de aquinhoamento e partição. 
(BITTAR, 1999, p.87). 

 

Com efeito, se de um lado a sanha de dominação dos agentes econômicos 

privados e a inércia dos órgãos administrativos implica, em igual proporção, lesão 

aos valores e direitos postos a bom recato pela Constituição; por outro lado, é de se 

ter em conta que também ao Poder Judiciário é proscrito firmar entraves à livre 

concorrência, a solapar injustificadamente a espontaneidade do mercado. Assim, 

apenas quando comedida e temperante, estabelecida entre a escassez e o excesso, 

a atuação do Poder Judiciário pautada pelos ditames constitucionais e democráticos 

acautela-se de lanhar de morte os princípios da ordem econômica que visa efetivar. 

Até porque é dever ético do juiz, especialmente ao proferir decisões, estar atento às 

consequências que pode causar: "Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao 

magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar." 

(art. 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional) 

Contraproducente que é, deve-se a todo o custo rechaçar a tutela jurisdicional 

apta a extirpar a naturalidade do mercado, como proibir sem mais nem quê a venda 

produtos abaixo do custo; não é incomum, ainda, a necessidade justificada de 

estabelecimento de parcerias entre agentes econômicos até à guisa de reação 

mercadológica própria do sistema concorrencial como única forma de sobrevivência 

das organizações. Vale repisar que a escorreita apreciação das causas pelo 

Judiciário não prescinde, como acentuado alhures, da consideração de todo o 

contexto econômico específico do mercado como um todo. Não visando os fins 

proibidos no caput do art.36 da Lei 12.529/11, proscrever reações próprias do 

mercado via judicial entremostra-se providência intervencionista, demasiado drástica 

e inflexível.  
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A MEDIAÇÃO COMO MEIO CÉLERE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FRENTE 
À SUA INCLUSÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira é culturalmente treinada para o litígio, onde pessoas 

acreditam que é no Poder Judiciário que seus problemas devam ser levados para 

que seja alcançada a tão almejada justiça. Contudo, atualmente, são muito 

discutidos os meios alternativos de solução de conflitos, dentre eles a mediação, a 

conciliação e a arbitragem; meios estes que se legitimam na necessidade de 

resolver o congestionamento judicial. 

A importância de solucionar conflitos é notória em todos os setores da 

sociedade. Em momento de rompimento afetivo, por exemplo, a família tende a 

buscar o poder judiciário para solucionar os seus conflitos, esperando que sua 

demanda seja resolvida de maneira rápida e satisfatória. Contudo, é conhecida a 

morosidade do Estado-Juiz em efetivar a tutela jurisdicional que causa, a cada dia, 

mais angústias e sofrimentos às pessoas que estão à espera de uma célere e eficaz 

solução de seus conflitos (CASABONA, 2001). 

A sociedade brasileira está condicionada a litigar e não a se autocompor por 

meio da mediação, por exemplo, que, para sua efetiva consolidação, necessitam de 

uma mudança nos hábitos e costumes, alterando-os para a cultura de 

autocomposição. 

Nesse ínterim, Cahali (2011) ensina que a autocomposição3 tem por 

fundamentos a indivisibilidade e a interpretação restritiva. Seu efeito esperado é o 

desaparecimento do litígio; se judicial, dá causa ao fim do processo; se preventiva, 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo


 

 
175 

 

evita-o. Os objetivos da autocomposição são os mesmos do processo, tanto 

relacionados com os envolvidos quanto, indiretamente, à sociedade. 

Assim as sentenças, atos impositivos do direito proferidos pelo Poder 

Judiciário, não satisfazem ao final as partes, nem tampouco conquistam o 

restabelecimento da relação social, mas sim a imposição de um direito. 

Nessa senda, assevera Figueira Junior (1999, p. 129): 

 

A sentença ou a decisão arbitral que acolhe ou rejeita o pedido formulado 
inicialmente pelo postulante não solucionam o conflito sociológico, mas 
simplesmente compõem a lide processual que, por sua vez, significa nada 
mais do que a parcela do litígio que foi levado ao conhecimento do juiz ou 
árbitro. 

 

Denota-se que não há uma preocupação com a efetiva paz social, mas sim o 

equilíbrio jurídico que nem sempre estarão lado a lado, pois se sabe que há um 

número expressivo de recursos interpostos e um o número abusivo de sentenças 

que não são cumpridas voluntariamente (CASABONA, 2001). 

Todavia, dentre as medidas que se esperam serem mais exitosas na seara da 

resolução de conflitos, estão a Conciliação e a Mediação. Essa última auxilia na 

construção de uma sociedade mais estruturada, à medida que envolve as partes 

litigantes na resolução de seus litígios possibilitando sua autocomposição no tocante 

aos seus anseios, pois o recurso a tal expediente na resolução de conflitos não visa 

somente eliminar o conflito aparente, mas procura trabalhar a partir do conflito real, 

desconstruindo-o de modo a proporcionar uma real solução para o problema. Além 

disso, busca-se a valorização do ser humano e a igualdade entre as partes. Denota-

se, portanto, que a mediação promove o equilíbrio entre os gêneros, à medida que 

ambos possuem as mesmas oportunidades dentro do procedimento (ROBLES, 

2009). 

A legislação brasileira não contemplava norma específica acerca da 

mediação. Entretanto, vários dispositivos legais, inclusive a Constituição Federal de 

1988 abarcam implicitamente a preocupação que o legislador teve no tocante à 

necessidade de soluções de conflitos. Contudo, atualmente, a mediação e outros 

meios consensuais de conflitos foram inclusos no Novo Código de Processo Civil 

vislumbrando-se melhores resultados jurídicos e sociais com as sessões de 
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mediações, por exemplo, permitindo ao cidadão mais facilidade no acesso à justiça 

além de solidificar o princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

A MEDIAÇÃO 

Segundo o Centro Brasileiro de Mediação (CEBRAME), a Mediação já era 

conhecida desde a Grécia antiga, na China e usada também na Civilização Romana. 

Recentemente vem se tornando cada vez  mais usada, especialmente em certos 

países que veem se beneficiando e se especializando nas últimas décadas. 

A civilização chinesa foi a primeira a utilizar-se da prática da mediação. Nessa 

civilização, tal prática foi embasada na filosofia de Confúcio e teve como princípio 

fundamental a moralidade. Para os chineses, quando os indivíduos estão em conflito 

e utilizam-se do poder judiciário para solucioná-lo, em vez de negociarem entre si, 

estão agindo de forma contrária à moral e aos bons costumes (SERPA, 1999). 

A mediação passou a ser mais estudada nos Estados Unidos a partir da 

década de 1970, na busca de outros meios para resolução de conflitos que eram 

postos ao Poder Judiciário americano (ROBLES, 2009). No Brasil em 1988 o Projeto 

de Lei nº 4.827 da Deputada Zulaiê Cobra deu início à inserção da mediação no 

processo civil, passou por alterações e foi realmente aprovado em 2013 (BRASIL, 

2013). 

Esta tem a finalidade de promover a resolução do conflito não apenas sob o 

aspecto jurídico, mas também sob o prisma sociológico, de forma a viabilizar o 

efetivo acesso à justiça e a paz social, promover o exercício da cidadania, haja vista 

os próprios conflitantes terem a oportunidade de gerenciar e resolver seus conflitos 

(ROBLES, 2009). 

A par disso, Rozane da Rosa Cachapuz (2011, p. 23) ensina que: 

 

Mediação vem do latim mediare e significa dividir ao meio, repartir em duas 
partes iguais. Ficar no meio de dois pontos. Mediar como ação, como verbo, 
sempre deu a ideia de que quem o fazia dividia em partes iguais ganhos e 
perdas.  

 

Walsir Edson Rodrigues Júnior (2007, p. 50) assevera: 

 

A mediação é um processo informal de resolução de conflitos, em que um 
terceiro, imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às partes, para 
que a comunicação seja estabelecida e os interesses preservados, visando 
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ao estabelecimento de um acordo. Na verdade, na mediação, as partes são 
guiadas por um terceiro (mediador) que não influenciará no resultado final. 
O mediador, sem decidir ou influenciar na decisão das partes, ajuda nas 
questões essenciais que devem ser resolvidas durante o processo.  

 

Assim, nas palavras de Luiz Alberto Warat (1998, p. 5), a mediação é uma 

forma “ecológica de resolução dos conflitos” tanto no aspecto social por preconizar a 

continuidade das relações das pessoas envolvidas no conflito, quanto no aspecto 

jurídico por melhorar o acesso à justiça e findar processos que poderiam ocupar os 

fóruns por longos períodos.  

Ainda, Maria Berenice Dias (2010) disserta que a mediação é o 

acompanhamento das partes na solução de seus conflitos, com o objetivo de uma 

resposta rápida, eficaz e satisfatória dos litigantes. Assegura o respeito aos 

sentimentos, haja vista estarem os envolvidos frente a frente, permitindo a eles que 

se reorganizem. 

Autores do Direito Brasileiro como Maria de Nazareth Serpa (1990), John M. 

Haynes e Marilene Marodin (1996) e de outras áreas como Eliana Riberti Nazareth 

(2001) vêm conceituando a mediação ao longo destes anos, mas como citou o 

relator da Lei nº 4.827 Deputado Arthur Oliveira Maia a mediação é um 

procedimento tão antigo quanto a humanidade, porém deve ser exercida por pessoa 

imparcial e com formação técnica correta. 

Não obstante, a Lei 13.140 de 26 de junho de 2.015 que dispõe sobre a 

mediação entre particulares como meio de solução de conflitos de controvérsias e 

sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, forneceu 

um conceito para a mediação em seu artigo 1º, parágrafo único, que diz: 

 

Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por 
terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas 
partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 
consensuais para a controvérsia. 

 

Nessa senda, José Luis Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler (2009, 

p. 139) dissertam sobre os objetivos da mediação, verbis: 

 

(...) os objetivos da mediação dizem respeito ao restabelecimento da 
comunicação, mas também à prevenção e ao tratamento dos conflitos 
(através de uma visão positiva na pretensão de encará-lo como meio de 
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socialização, de transformação e evolução social), como meio de inclusão 
social objetivando promover a paz social. 

 

Entretanto, para Luis Alberto Warat (2001, p.31), “o objetivo da mediação não 

seria o acordo, mas a mudança das pessoas e seus sentimentos. Somente desta 

forma seria possível transformar e redimensionar o conflito”. 

Na mediação evita-se a polarização entre o vitorioso e o derrotado da 

demanda (substituição do winner-takes-all4 pelo win-win5), além de garantir-se maior 

criatividade no processo decisório, com a chance de pensar “outside the box6” e 

construir consensualmente a decisão (tailored decision7) (GABBAY, 2010, p. 47). 

A mediação e a conciliação deram um passo importante com a vinda da 

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), a qual instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de 

interesses, incumbindo os órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções 

de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e 

a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao cidadão (PEREIRA, 

2015). 

A mesma Resolução também determinou aos Tribunais a criação de Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e para atender aos 

Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, 

previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários 

(PEREIRA, 2015). 

Nesse sentido, o inciso IV do artigo 7º da referida resolução, determina a 

criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, 

destinados a realizarem as sessões de conciliação e mediação pré-processuais, 

cujas audiências são realizadas por conciliadores e mediadores credenciados junto 

ao Tribunal (CNJ, 2010). 

Com isso, demandou-se um grande esforço para treinamento e capacitação 

de conciliadores e mediadores. Tais cursos sempre supervisionados pelo próprio 

CNJ e Tribunais (CACHAPUZ, 2011). 

 

                                                           
4
 O vencedor leva tudo;  

5
 Ganha-ganha; 

6
 Fora do alcance; 

7
 Decisão apropriada. 



 

 
179 

 

AS DIFERENÇAS ENTRE A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 

Destarte, imperioso estabelecer as principais diferenças entre tais institutos, 

pois apesar da arbitragem ser bem distinta da conciliação e da mediação, esta 

última normalmente é confundida com a conciliação.  

A identificação dos diferentes objetivos inerentes aos métodos consensuais 

de resolução de conflitos repercutirá nas práticas da mediação no campo do direito e 

nas soluções dos diversos conflitos sociais (LEITE, 2003). 

As principais diferenças entre a mediação e a conciliação, contudo, estão no 

sentido de que, na conciliação o conciliador incentiva as partes a fazerem um 

acordo, propondo determinadas situações, inclusive. Todavia na mediação o 

mediador é um terceiro neutro, com a função apenas de viabilizar o diálogo entres 

os litigantes, ou seja, atua como um mero facilitador do diálogo fazendo com que as 

partes se auto componham (CINTRA, DINAMARCO e GRINOVER, 2006). 

De acordo com os mesmos autores, ad litteram: 

 

(...) em ambos procedimentos os interessados utilizam a intermediação de 
um terceiro, particular, para chegarem à pacificação de seu conflito. 
Entretanto, ao passo que a conciliação busca sobretudo o acordo entre as 
partes, a mediação objetiva trabalhar o conflito, surgindo o acordo como 
mera consequência (CINTRA, DINAMARCO e GRINOVER, 2006, p. 34). 

 

A conciliação diferencia-se da mediação, no sentido de buscar soluções 

imediatas para a demanda, ignorando os fatos que geraram o conflito (CACHAPUZ, 

2011). 

Haim Grunspun (2000, p. 35) se manifesta a respeito da diferenciação da 

conciliação e mediação, ipsis litteram: 

 

Ambos são meios extrajudiciais de resolução de conflitos que utilizam 
terceiros imparciais. Na conciliação, esses terceiros conduzem o processo 
na direção do acordo, opinando e propondo soluções. Na conciliação o 
terceiro imparcial pode usar de seus conhecimentos profissionais, nas 
opiniões que emite. O juiz sabe que foi o acordo possível e homologa o 
acordo. O poder, a autoridade e o domínio aparecem e por isso se mantém 
entre as partes separadas mais ressentimento e ideias de vingança, e 
novos conflitos judiciais voltam às cortes. Na mediação, o terceiro, imparcial, 
não opina, não sugere nem decide pelas partes. O mediador está proibido 
por ser código de ética de usar seus conhecimentos profissionais 
especializados como os de advogado ou psicólogo, por exemplo, para influir 
na decisão. A mediação, além do acordo, visa à melhora das relações entre 
os pais separados e a comunicação em benefício dos filhos. 
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Assim, considera-se que na mediação de conflitos, um terceiro, o mediador, 

atua como facilitador da resolução do litígio, cooperando para o restabelecimento ou 

manutenção da comunicação entre as partes para que se possam chegar à solução 

da controvérsia que gerou o litígio. Por outro lado, na conciliação existe um terceiro, 

conciliador, que conduz e orienta os litigantes na elaboração do acordo, opinando e 

sugerindo soluções (SCAVONE JR, 2014). 

Quanto ao polêmico tema que aborda a diferenciação entre os dois principais 

meios consensuais de resolução de conflitos, o Novo Código se posiciona 

positivamente expressando termos para a distinção (TATURCE, 2013). 

 

A MEDIAÇÃO E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Nesse diapasão, o Novo Código de Processo Civil (NCPC), que foi 

sancionado pela Presidente da República em 16 de março do presente e entrará em 

vigor após um ano da sua publicação, apresenta a solução consensual de conflitos 

como um princípio geral para o direito processual civil, que imputa ao Poder 

Judiciário o dever de promover, “sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos”, além de estimulá-la, bem como a outros métodos, por magistrados, 

advogados, defensores públicos e membros do ministério público (artigo 3º, § 2º e 

§3º) (BUENO, 2015, p. 21-22). 

Entende-se que uma das grandes virtudes do Novo Código de Processo Civil 

é a inclusão e o estímulo aos métodos alternativos de solução de conflitos, sendo 

eles a mediação, conciliação e arbitragem. 

Ao longo do NCPC, o eleitor encontrará 22 (vinte e duas) ocorrências sobre 

mediação; tal presença mostra-se uma considerável mudança, haja vista nos 

Códigos anteriores nenhuma menção era feita (TATURCE, 2013). 

Notadamente que entre as principais mudanças está a ampla incitação à 

autocomposição, pois segundo o artigo 165 daquele codex, os Tribunais deverão 

criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, objetivando a realização 

de sessões e audiências de conciliação e mediação (PEREIRA, 2015). 

Com isso, mostra-se a institucionalização da mediação em processos judiciais 

pela Lei 13.105 de 2015, objetivando dar celeridade à resolução dos conflitos. 

Nesse sentido, os parágrafos 2º§ e 3º§ do artigo 165 do novo Código de 

Processo Civil apresentam um critério para distinguir a mediação da conciliação por 



 

 
181 

 

meio da atuação do conciliador e do mediador. Em conformidade com o código, o 

conciliador deverá atuar “preferencialmente nos casos em que não houver vínculo 

anterior entre as partes” e “poderá sugerir soluções para o litígio”. Já o mediador, 

deverá atuar de preferência em casos onde houver vínculo anterior, auxiliará os 

interessados a compreenderem suas próprias questões e interesses em conflito, de 

forma que “eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si 

próprias soluções consensuais que gerem benefícios mútuos” (BUENO, 2015, p. 

67). 

Segundo o art. 166 do NCPC (BRASIL, 2015), “a conciliação e a mediação 

são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia 

da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 

informada”. 

A determinação do artigo acima se alinha ao que vem sendo reconhecido 

como pertinente em termos de diretrizes da mediação e do prescrito na Resolução 

125 do Conselho Nacional de Justiça. 

Desse modo, tal ato normativo, são princípios formadores da consciência dos 

terceiros facilitadores e representativos de imperativos de conduta: a 

confidencialidade, a competência, a imparcialidade, a neutralidade, a independência 

e a autonomia, o respeito à ordem pública e às leis vigentes (TATURCE, 2013).  

Como se percebe, há mais princípios no ato do Conselho Nacional de Justiça; 

tal fato se justifica pelo maior espectro de temas tratados, já que o órgão tem por 

finalidade controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

Assim, percebe-se que a mediação visa, primordialmente, trazer benefícios a 

todos os envolvidos, sem busca de culpados para a demanda. Entretanto, para 

almejar a transformação cultural que o NCPC está trazendo, imperiosa a mudança 

do papel do advogado no tocante a mediação. Afinal, não adianta as partes 

dialogarem se os advogados também assim não o fizerem, fomentando a solução do 

litígio, pois são eles os detentores dos conhecimentos jurídicos, de confiança da 

parte, tendo um papel fundamental na mediação (LIMA, 2015). 

Ainda, segundo disserta Flávio Pereira Lima (2015), o advogado combativo, 

confrontador, incisivo que tanto sucesso faz nos litígios, deverá se coadunar à nova 

situação estimulada pelo novo código. No instituto da mediação, este precisará ser 
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mais cooperativo, consensual, criativo, paciente, propositivo auxiliando as partes 

solucionarem seus conflitos. 

Não obstante, o artigo 2º, do parágrafo único, inciso VI do Código de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil impõe como dever ao advogado 

estímulo a conciliação entre os litigantes de forma a prevenir, sempre que possível, 

a instauração de litígios.  

Denota-se que as próprias normas que regulam a profissão de advogado 

estimulam que seja realizada a conciliação, evitando que litígios sejam instaurados. 

Não se está mencionando audiência de conciliação e mediação realizada nos 

tribunais, mas sim àquelas obtidas junto às partes antes mesmo de se ajuizar uma 

ação (BRANDÃO, 2012). 

Por outra toada, denota-se que no novo CPC, a conciliação e a mediação 

passarão a ser momento processual próprio, com regramento destinado a valorizar e 

incentivar a autocomposição, sem prejuízo de comporem a estrutura processual no 

início, meio e fim (DUARTE, 2015). 

Contudo, a Lei 13.105/2015 (BUENO, 2015, p. 116) traz a regra de que é 

necessária a ocorrência da audiência de conciliação ou mediação no início do 

processo conforme determinado no artigo 334: “Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência”. 

De tal sorte, destaca-se que este prazo deve atender a ordem prática, 

administrativa, destinada a permitir a organização da audiência, bem como a 

realização das citações e intimações (DUARTE, 2015). 

Assevera ainda Zulmar Duarte (2015) que os períodos de tempo 

estabelecidos no caput do artigo 334 serviriam ao cumprimento das atividades 

orgânicas do Poder Judiciário, principalmente para viabilizar os atos de comunicação 

imprescindíveis à consecução do ato. 

Decerto, para que haja sucesso nas sessões de mediação é necessário que 

se tenha um mediador preparado a conduzir a sessão da melhor maneira possível. 

Há tempos este já era idealizado como uma pessoa física neutra, que busca o 

diálogo entre as partes, atua sempre de maneira imparcial, sabendo ouvir os 
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problemas dos litigantes, em condições de ajustar as situações inesperadas de 

forma flexível, dinâmico e paciente (MOORE, 1998).  

Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto (2007) definem que o 

mediador detém um papel de liderança ante os mediados, é aquele que dispõe de 

empatia, isto é, capacidade para assimilar a condição das outras partes, colocando-

se em seus respectivos lugares, de modo a tornar mais fácil a compreensão do 

problema que as partes estão enfrentando, possibilitando o encontro de soluções 

mais eficientes. 

O artigo 167 do NCPC prevê que os mediadores e as câmaras privadas de 

mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça 

ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com 

indicação de sua área profissional (BRASIL, 2015). 

Para tanto, o § 1º do artigo acima faz menção a necessidade do 

preenchimento de um requisito, a capacitação mínima, por meio de curso ministrado 

por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho 

Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. O mediador, com o 

respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no 

cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal (PEREIRA, 2015). 

Uma situação trazida pelo NCPC, no § 5º do artigo 167 é que os conciliadores 

e mediadores judiciais cadastrados, se advogados, estarão impedidos de exercer a 

advocacia nos juízos em que exerçam suas funções. 

Tal impedimento, porém, dificultará a participação de advogados que atuam 

em grandes centros e praticamente aniquilará a atuação como mediador nas 

comarcas do interior ou com varas únicas. 

Pergunta-se: Esta situação é apropriada? Ao decidir ser mediador, o 

advogado precisará abdicar da advocacia? No contexto atual é possível e esperado 

que isso ocorra? 

O impedimento do exercício da advocacia pelos mediadores que são 

advogados criará um grande desincentivo por estes profissionais em atuar como 

mediador, pois terão que deixar de exercer a advocacia. 

Destarte, o Art. 169 do mesmo diploma legal preleciona: “Ressalvada a 

hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho 
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remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça” (BUENO, 2015, p. 68). 

Não obstante, o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de 

conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e 

títulos, conforme § 6º do artigo 167 do NCPC (BRASIL, 2015). 

Outra maneira é a realização da mediação e da conciliação como trabalho 

voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal (artigo 

169, § 1º) (PEREIRA, 2015). 

Ainda, o NCPC traz em seu artigo 170 a questão do conciliador e do mediador 

serem impedidos e assim o sendo, o conciliador ou o mediador o comunicará 

imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz da 

causa, ou ao coordenador do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, 

devendo este realizar nova distribuição. Não obstante, o artigo 171 assevera que o 

conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término 

da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar 

qualquer das partes (LIMA, 2015). 

Destarte, o novo código prevê punição de exclusão aos conciliadores ou 

mediadores que agirem com dolo ou culpa (artigo 171, I), ou ainda (artigo 171, II) se 

atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou 

suspeito. 

A par disso, o NCPC inova no setor público, pois até então não há que se 

falar em mediação neste setor, contudo o artigo 174 do NCPC traz a inovação da 

criação de câmaras de mediação e conciliação nos âmbitos Municipais, Estaduais, 

Distrito Federal e União, com atribuições relacionadas à solução consensual de 

conflitos no âmbito administrativo, tais como: dirimir conflitos envolvendo órgãos e 

entidades da administração pública; avaliar a admissibilidade dos pedidos de 

resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; 

promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta 

(PEREIRA, 2015). 

Em tempo, insta esclarecer que o NCPC determina que onde houver o 

conciliador ou mediador, este atuará necessariamente na audiência de conciliação 

ou de mediação, designada pelo juiz nas ações de Procedimento Ordinário; que 

poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não 
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excedentes a dois meses da primeira, desde que necessárias à composição das 

partes; que a autocomposição obtida pelo conciliador ou mediador será reduzida a 

termo e homologada por sentença e ainda que a pauta das audiências de 

conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo 

de vinte minutos entre o início de uma e o início da seguinte (PEREIRA, 2015). 

Mais adiante, a mediação é trazida a partir do artigo 694, no livro de 

procedimentos especiais, que passa de forma inovadora, a destinar um capítulo ao 

processamento das demandas familiares, destacando que todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia (TATURCE, 2013). 

Importante frisar sobre esta inovação, pois tendo em vista a ingerência do 

Estado na resolução de conflitos relacionados ao Direito de Família. Assim, se faz 

necessário buscar outras maneiras para tais resoluções de conflitos, afinal a família 

representa a base da sociedade, razão pela qual merece especial proteção do 

Estado (ROBLES, 2009). 

A inclusão da Mediação no NCPC fará com que a principal função dos meios 

alternativos autocompositivos de acesso à justiça aconteça, afinal o cidadão passará 

a ocupar um novo espaço na seara judicial, pois assumirá uma função ativa frente 

ao acesso à justiça, deixando de ser um mero expectador tornando-se agente ativo 

na autocomposição (TATURCE, 2013). 

Nesse diapasão há um desafio trazido pelo Novo Código de Processo Civil, 

pois almeja a transformação da sociedade, da cultura de litígio para a cultura do 

consenso. 

Todavia, migrar de uma cultura fortificada em nossas raízes para uma nova 

maneira de solucionar conflitos é algo difícil, que demandará tempo e exigirá 

apropriação dos operadores do direito (LIMA, 2015). 

Espera-se, portanto, que a inclusão do instituto da mediação no Novo Código 

de Processo Civil, traga inúmeros benefícios e vantagens que podem ser 

alcançados pela mediação, tais como: redução do desgaste emocional e do custo 

financeiro; construção de soluções apropriadas às reais necessidades e 

probabilidades das partes; maior satisfação dos envolvidos; maior celeridade na 

solução de conflitos quer pessoais, familiares ou de negócios; desburocratização na 

solução de conflitos, uma vez que impera a informalidade nas sessões de mediação; 

possibilidade da solução do litígio por profissional escolhido pelos litigantes, 
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conforme a natureza da questão, além da garantia de privacidade e sigilo 

(PEREIRA, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se com o presente artigo que a mediação se apresenta como um 

ótimo mecanismo de pacificação e solução de controvérsias em quase todas as 

áreas do direito, desde que, segundo alguns doutrinadores, estejam em discussão 

direitos disponíveis. 

Uma excelente inovação trazida pelo novo código é a institucionalização da 

mediação no direito de família, pois esta se coaduna à solução consensual de seus 

conflitos, na qual as tensas relações familiares, que necessitam de recursos 

adequados, proporcionando a mediação, uma mudança de paradigma, incentivando 

a cultura no diálogo cooperativo. 

O NCPC expõe de maneira objetiva quando será utilizada a mediação, 

devendo os operadores do direito, se adaptarem às novas regras e, além disso, 

participarem efetivamente na busca da paz social e do acesso à justiça. 

Os advogados deverão se habituar e criar mecanismos próprios, além de se 

integrarem às novas regras do NCPC, para assim atuarem com melhor desempenho 

nas suas atividades profissionais.  

Destarte, caberá uma postura diferenciada aos promotores e juízes, sem 

discriminação e preconceito, com aceitação do novo regramento, pois estes regerão 

os procedimentos judiciais. Com isso, deverão atuar de maneira mais formalista às 

técnicas de solução de conflitos elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo 

legislador brasileiro. 

Todavia, o Estado terá a responsabilidade de suportar financeiramente os 

meios necessários para que o sistema de solução consensual de conflitos alcance 

seus objetivos, permeando a paz social e o acesso à justiça, garantindo assim os 

preceitos constitucionais, principalmente à dignidade da pessoa humana. 

De tal sorte, a Mediação fará com que o próprio litigante manifeste sua 

vontade quanto à composição do conflito, quanto a melhor solução, além do 

equilíbrio e a busca da paz social, atendendo assim, a finalidade sob o ponto de 

vista jurídico e também sociológico. 
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Contudo, imperioso dizer que a inserção da Mediação no Novo Código de 

Processo Civil permitirá a efetividade do acesso à justiça, fazendo com que a partes 

possam fazer valer a relação jurídica negocial entre elas, alcançando-se, assim a 

paz social. 

Por fim, o grande desafio não é mais inserir a mediação no ordenamento 

jurídico brasileiro, mas sim justificar constitucionalmente esse meio alternativo e 

proteger os cidadãos que fizerem a opção por utilizar essa via, de forma que sejam 

contemplados com um processo justo. 
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GRAMSCI E OS DESAFIOS ATUAIS DA PSICOLOGIA POLÍTICA 
 
 

Odair Furtado1 
 
 

Nos Cadernos do Cárcere, 1929-1935, Antonio Gramsci (1891-1937) 

escreveu sobre Os Intelectuais e a Organização da Cultura e me reporto a esse 

texto como de grande interesse para a Psicologia Política. Temos conhecimento de 

que Antonio Gramsci não teve pretensão alguma em ser o pioneiro da Psicologia 

Política e não tinha essa intenção ao escrever Cadernos do Cárcere2. Na verdade, 

sua opinião sobre a psicologia não fugia à regra da visão dos marxistas do período, 

considerada subjetivista. Mas, hoje, é preciso levar em conta que a sua tese central 

deve ser eixo de discussão da Psicologia Política. Senão vejamos: o que pretendia 

Gramsci ao discorrer sobre o intelectual orgânico e seu compromisso? E sobre a 

sociedade civil? Sobre o Bloco Histórico e o conceito de hegemonia? Estava 

exatamente procurando trabalhar a noção de superestrutura. 

Todos sabem que a importância da discussão da categoria superestrutura 

esteve por um bom tempo ocultada na falsa dicotomia criada entre subjetividade e 

objetividade e os desvios economicistas da leitura dos marxistas da primeira metade 

do século XX e veio à tona com a descoberta dos escritos filosóficos e econômicos 

de Marx que somente vieram à luz depois da década de 1930. Este fator foi 

responsável pelo desvio economicista do marxismo durante a primeira metade do 

século XX e pelo total desprezo por qualquer discussão sobre a subjetividade neste 

período3. São muitos os fatos e muitos os autores que denunciam esse fenômeno de 

                                                           
1
 Doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é 

professor associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, trabalhando no Programa de 
Estudos Pós-graduados em Psicologia Social (PSO) e na graduação do curso de psicologia da 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Trabalho e Ação Social (NUTAS) do PSO e líder do grupo de pesquisa CNPq Trabalho e Ação Social. 
2
 Em Gramsci, Antonio. Pequeña Antología Política. Barcelona: Fontanella, 1974, dois verbetes 

devem ser mencionados. O primeiro é denominado “Psicologia Política” e nele Gramsci diz “En los 
períodos de crisis financiera, particularmente, se oye hablar mucho de la „psicología‟ como causa 
eficiente determinados fenómenos marginales. Psicología (desconfianza), pánico, etc. Pero ¿qué 
significa em este caso „psicología‟? Se trata de una púdica hoja de parra para designar la política, es 
decir, una determinada situación política”. (p.37). Como se pode notar, não se trata de uma definição 
de Psicologia Política, entretanto não se pode dizer que Gramsci não tenha desconsiderado o 
assunto. No verbete “Sociología y ciencia política” (p.31) há uma discussão sobre a sociologia que 
poderia ser aproveitada pela Psicologia Política. 
3
 O convite para Vigotski trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou ocorreu em 1924 e sua tarefa 

era a de construir uma psicologia materialista histórica e dialética. Nos manuscritos de 1929 Vigotski 
manifesta seu interesse na proposição de George Politzer sobre a psicologia concreta. Assim, a 
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interpretação do marxismo no período, mas cabe mencionar o conhecido desvio 

economicista da esquerda e a interpretação de que bastaria mudar as condições 

econômicas que toda a superestrutura também mudaria automaticamente.  

Essa leitura distorcida de Marx também atingiu a psicologia e cabe mencionar 

a indexação da Psicanálise na União Soviética a partir de 1922 e de toda a 

Psicologia burguesa. Entenda-se por Psicologia burguesa não somente a de origem 

nos países capitalistas, mas toda teoria que privilegiasse a subjetividade 

A questão, apesar das aparências, não é nada simples e é importante 

mencionar o texto de apresentação de “O Freudismo” de Mikhail Bakhtin feita pelo 

tradutor da obra, do russo para o português, Paulo Bezerra (Bezerra, 2001). Não é 

simples porque aqui se trata de uma crítica consistente ao Freud, reconhecendo sua 

importância e respeitando sua obra. Não se trata de um epígono stalinista querendo 

ser mais realista que o rei. Basta saber que a obra é assinada por Volochínov, aluno 

de Bakhtin que assinou também Marxismo e Filosofia da Linguagem (Bakhtin, 1992). 

Ao que tudo indica, Bakhtin não obedecia ao padrão da ciência proletária stalinista e, 

assim como aconteceu com Vigotski, acabou enfrentando os dissabores do 

ostracismo uma parte de sua vida. A publicação em nome de seguidores era forma 

de proteger a publicação não lhe dando o destaque que viesse chamar a atenção 

dos censores. Critica também a leitura pouco fundamentada que faziam os 

seguidores de Freud neste período, inclusive criticando Alexandr Romanovich Luria 

(1902-1977), que articulou o círculo freudiano do qual chegou a participar Vigotski. 

Assim, há também em pleno período stalinista e na própria URSS, uma 

discussão séria, no campo do marxismo, de crítica tanto a Psicanálise quanto a 

Psicologia produzida principalmente na Alemanha (berço da Psicologia científica) e 

no caso de Bakhtin ela diz respeito ao conceito de consciência e de inconsciente na 

obra de Freud, a forma a-histórica da definição do complexo de Édipo e a ausência 

da noção de ideologia (ou mais apropriadamente não reconhecer que é ideológico o 

conteúdo inconsciente) e de classes na definição do sujeito da psicanálise.  

Bakhtin (2001) diz em certo momento que: 

 

 [...] Desse modo, a autoconsciência acaba sempre nos levando à 
consciência de classe, de quem ela é reflexo e especificação em todos os 

                                                                                                                                                                                     
alternativa à psicologia mentalista e a psicologia positivista estava iniciando sua trajetória no mesmo 
período em que Gramsci escrevia Cadernos do Cárcere.  
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seus momentos essenciais, basilares. Aí estão as raízes objetivas até 
mesmo das reações verbalizadas mais pessoalmente íntimas (p.87).  

 

A questão é que essa consciência é reificada e, portanto, a consciência de 

classe se apresenta como falsa-consciência. É preciso mencionar que também há 

na leitura realizada por Bakhtin o viés economicista, o desconhecimento ou 

desprezo pela superestrutura e, por fim, o problema com o uso da categoria “falsa-

consciência” como foi posteriormente discutido por Lukács (1974).4  

É preciso levar em consideração que Bakhtin, ao aprofundar seus estudos 

sobre a linguagem, vai, ele próprio, por um caminho peculiar desenvolver um 

método de desvelamento da produção de sentido que utilizamos ainda hoje e 

particularmente hoje. Ou seja, desenvolveu método de compreensão da 

subjetividade dos mais competentes e felizmente não ficou na leitura mecânica do 

marxismo. Entretanto, na década de vinte a busca de objetividade para interpretar a 

condição humana era um imperativo. Curiosamente estavam de comum acordo o 

materialismo pragmático americano do behaviorismo e o materialismo dialético 

soviético da reflexologia. Não é por acaso que Michel Löwy (1975) irá fazer a crítica 

da concepção stalinista apresentando-a como o avesso do positivismo e outra face 

da mesma moeda. Uma espécie de positivismo com o sinal trocado em que não são 

as ciências sociais que devem se igualar às ciências naturais, mas estas passam a 

ser tratadas como meras produções ideológicas (caso do lyssenkismo). Löwy 

inclusive menciona o impacto que a revelação das falsificações produzidas em nome 

da ciência proletária causou sobre Althusser que ao se redimir de sua crença na 

visão stalinista caminha para uma posição quase positivista revelando o método 

pendular do próprio stalinismo. 

Ocorre que a mudança operada por Louis Althusser, que passa a criticar o 

período stalinista vivido pelo comunismo até meados da década de 50, produzirá um 

efeito surpreendente de resgate da subjetividade. O encontro de Althusser e Lacan 

expresso no opúsculo chamado “Freud e Lacan” e publicado pela primeira vez em 

1964, representa o definitivo resgate da Psicanálise para o marxismo, justamente 

porque é escrito pelo principal filósofo e teórico do Partido Comunista Francês. De 

acordo com as notas críticas do tradutor na apresentação da tradução brasileira, o 

                                                           
4
 Lessa, Sérgio, em Mundo dos Homens: trabalho e ser social. Creative Commons - CC BY-NC-ND 

3.0. 3ª edição, 2012, faz uma boa discussão sobre o posicionamento de Engels em Dialética da 
Natureza a partir da leitura de Lukács e podemos derivar essa crítica para o termo falsa-consciência. 
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texto de 64 é uma resposta ao texto de 1949, assinado por eminentes psiquiatras, 

psicólogos e psicanalistas franceses vinculados ao PCF, denominado “Auto-critique: 

la psychanalyse, une idéologie reactionnaire” (Evangelista, Walter 1984) 5. 

Mas não se trata somente da luta política no seio da nomenclatura soviética, 

se trata da reinterpretação do próprio marxismo e da descoberta dos manuscritos 

que trazem a leitura humanista de Marx e o fim da visão economicista, ao menos do 

ponto de vista dos principais interpretes. 

Agora podemos voltar a Antonio Gramsci e a Psicologia Política, que o leitor 

imaginava já estar perdido nos desvãos da luta política no campo do marxismo. 

Ocorre que Gramsci levava em conta a superestrutura na década de 20! Por esse 

motivo sofreu duras críticas, inclusive do próprio Althusser (o anterior ao colapso de 

56). Ao propor a definição de “sociedade civil” 6, Gramsci constrói um conceito inter-

relacional que resolve a dicotomia entre estrutura e superestrutura. Gramsci ao 

discutir a noção de Sociedade Civil resolve desenvolver os aspectos relacionados à 

superestrutura, que estão ligados ao conceito de hegemonia. Tal conceito coloca em 

questão a disputa política no campo da sociedade política, que é a dimensão do 

próprio Estado, e a conquista do campo de opinião da sociedade civil, que é a 

dimensão do cotidiano institucionalizado. Assim, é possível equacionar relações 

objetivas oriundas das bases materiais das relações de produção (relações de poder 

e força de coerção) e questões subjetivas ligadas ao Estado de direito, aos valores 

sociais, as crenças e ao campo ideológico. Esta é a novidade apresentada por 

Gramsci, o aprofundamento da dinâmica superestrutural e com isso a superação do 

                                                           
5
. Gostaria de mencionar a forma como Evangelista apresenta a Althusser neste texto: “Freud e 

Lacan é outra coisa, deriva de um duplo estatuto que se articula rigorosamente: a Política e a 
Filosofia; de uma política que se faz filosofia e de uma filosofia que se faz política, e que constituem a 
paixão de Althusser”. (p. 11). O autor defende a mesma tese que defendemos sobre o que define a 
Psicologia Política, mutatis mutandis, a filosofia e a política. 
6
 Na realidade o conceito de “sociedade civil” vem de Hegel, segundo Marx (1982), em “Crítica da 

Filosofia do Direito” (p. 25). De acordo com os tradutores brasileiros, “pode-se dizer que sociedade 
civil (bürgerliche Gesellchaft), para Hegel, se apresenta como a antítese da família, e o Estado como 
a antítese de ambos, como a união dos respectivos princípios. A sociedade civil é o campo onde os 
indivíduos, como as pessoas privadas, buscam a satisfação de seus interesses. Marx, ao contrário, 
distingue a concepção hegeliana da sua própria: a “sociedade civil” corresponde ao nível onde se dá 
„o relacionamento dos possuidores de mercadoria‟, „as relações materiais da vida‟ ou „metabolismo 
social‟. Ela constitui a anatomia ou a base da estrutura social. Mas a sociedade burguesa (o termo 
alemão é, também, como se viu bürgerliche Gesellchaft) reúne, para Marx, não somente o modo 
burguês de produção como também as relações jurídicas, o Estado burguês etc., que implica. Em sua 
realidade histórica, a bürgerliche Gesellchaft é a sociedade capitalista, com todas as formações 
sociais que lhe são próprias”. (p.25). Importante notar que Marx atribui a visão de Hegel a influência 
da concepção de sociedade civil dos ingleses e franceses do século XVIII.  
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debate entre condições objetivas e subjetivas. Ao menos foi o precursor deste 

debate. 

Carlos Nelson Coutinho (1981), comentando o conceito de sociedade civil e 

de hegemonia fala que: 

 

Em outras palavras: a necessidade de conquistar o consenso ativo e 
organizado como base para a dominação – uma necessidade gerada pela 
ampliação da socialização política -, criou e/ou renovou determinada 
objetivações sociais, que passam a funcionar como portadores materiais 
específicos (com estrutura e legalidade próprias) das relações sociais de 
hegemonia. E essa independência material – ao mesmo tempo base e 
resultado da autonomia relativa assumida agora pela figura social de 
hegemonia – que funda ontologicamente a sociedade civil como uma esfera 
própria, e que funciona como mediação necessária entre a estrutura 
econômica e o Estado-coerção. E temos aqui mais um exemplo de 
aplicação concreta por Gramsci, na esfera da práxis política, da ontologia 
materialista do ser social... (p. 92).  

 

Importante salientar que o conceito de hegemonia não é construído 

abstratamente, como uma compreensão peculiar do marxismo, mas trata-se de uma 

categoria, no sentido de construção conceitual a partir da condição histórica 

concreta. Gramsci identifica um novo fenômeno que é fruto do capitalismo avançado 

e que alguns autores, como é o caso do economista marxista Ernest Mandel (1990)7, 

irão chamar de Capitalismo tardio. Também cabe salientar que o conceito de 

hegemonia é fruto dessa nova condição social que e o fenômeno da constituição da 

sociedade civil como segmento que irá, doravante, disputar a hegemonia no próprio 

Estado burguês.  

É exatamente essa disputa de hegemonia que irá demandar o intelectual 

orgânico, em detrimento do intelectual tradicional (o clero, por exemplo), que será 

tanto o intelectual orgânico da burguesia quanto do proletariado. Gramsci está 

trabalhando com a lógica da sociedade industrial no alvorecer da linha de produção, 

do modelo fordista-taylorista e, portanto, da identificação clara da polarização de 

classes. 

O que ele não poderia prever, é que o avanço e esgotamento desse modelo 

de produção, como está ocorrendo no início do século XXI, irá subtrair a condição 

teleológica do sujeito revolucionário da primeira fase do Capitalismo e colocará a 

sociedade civil no centro da produção crítica. Mas a sociedade civil carece de um 

                                                           
7
  Note como Mandel faz a crítica da crise do capital a partir da década de 70, mas não prevê a 

recuperação a partir do Consenso de Washington. 
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projeto revolucionário de caráter teleológico como o projeto revolucionário previsto 

por Marx, por marxistas como Gramsci e por todas as teorias revolucionárias que 

permaneceram praticamente intactas até a queda do muro de Berlin. 

Hoje a sociedade civil ganhou complexidade e, ao mesmo tempo, a teoria 

revolucionária perdeu impulso. Não há disponível uma teoria revolucionária que 

congregue, neste momento, amplas forças sociais e que aponte um caminho de 

superação do Capitalismo na atual fase. Na realidade, muitos autores têm apontado 

o caráter hegemônico da política norte-americana, tanto no sentido do controle 

político e econômico, quanto no controle militar, o que extrapola o próprio sentido de 

hegemonia, já que não se trata simplesmente de disputa entre o poder político da 

burguesia (e suas formas de coerção) e a sociedade civil, mas do poderio militar e 

da ocupação territorial no sentido estrito. 

Anthony Giddens afirma que: 

 

Há apenas uma geração, nos países ocidentais, mais da metade da força 
de trabalho estava ocupada na indústria ou na agricultura. Em outras 
palavras, havia uma classe operária muito grande. Agora, na maioria 
dessas sociedades, a proporção de habitantes que trabalham nesses 
setores está bem abaixo dos 20% e continua caindo. A classe operária está 
quase deixando de existir. A mudança tecnológica e, em menor grau, a 
globalização do comércio provocaram este efeito (HUTTON; GIDDENS, 
2004, p. 18). 

 

 Mais adiante o autor, para nosso escândalo, dirá:  

 

Quase todo mundo aprendeu a aceitar, se não necessariamente a amar, o 
capitalismo, de maneira parecida com a democracia. Apesar das críticas 
violentas que recebeu, em essência, o livro de Francis Fukuyama O fim da 
história estava certo. Pelo menos por enquanto, ninguém consegue ver 
nenhuma alternativa eficaz para a combinação de economia de mercado 
com sistema político democrático, ainda que ambos tenham grandes 
deficiências e limitações. Mas talvez neste ponto eu devesse perguntar-lhe 
o que o „capitalismo‟ significa exatamente na era global (HUTTON & 
GIDDENS, 2004, p. 27). 

 

A posição de Giddens8, inspirador da terceira via da Socialdemocracia 

europeia e autor do conceito da sociedade do conhecimento, é polêmica e 

representa muito bem a posição da própria Socialdemocracia (particularmente a 

posição inglesa). Entretanto, é preciso considerar que não há uma alternativa a este 

                                                           
8
 Para entender a posição de Giddens veja FURTADO, O: Dialética e contradições da construção da 

identidade social. Revista Psicologia & Sociedade; 22 (2): 259-268, 2010. 
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tipo de posição e que a resposta oferecida ainda é a estratégia bolchevistas e suas 

variantes. A discussão sobre o sujeito da revolução ou da transformação social está 

em curso e não temos experiência concreta que apresente alternativa.9  

As alternativas que buscaram outras vias não teorizaram e muito menos 

colocaram em prática qualquer nova estratégia que dê conta da utopia libertária. A 

revolução bolivariana de Hugo Chaves, por exemplo, se assemelha a um projeto 

bonapartista com características populistas10 que, em última instância, representa 

uma democracia burguesa radicalizada de participação popular. O governo Lula e 

Dilma, por sua vez, não trouxe qualquer proposta revolucionária e o chamado 

“governo democrático e popular”, como é designada em geral a chegada ao poder 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), é forma de governo que busca, no plano da 

economia burguesa e com métodos tradicionais, equacionar a profunda 

desigualdade social e desigualdade de acesso (principalmente essa!) vivida pela 

maioria da população no Brasil. Não há, na experiência brasileira, a construção de 

uma teoria que embase essa forma de governo. O programa de governo de Lula e 

Dilma concebe a manutenção do plano institucional e prevê apenas reformas de 

ajuste que melhorem o conflito entre as classes populares e o poder burguês. A 

análise política realizada por André Singer (2012), muito consistente, avalia toda a 

extensão do que caracteriza a relação do  líder popular Luís Inácio Lula da Silva com 

as massas.  

Chama atenção, entretanto, a opinião de Giddens sobre a globalização da 

sociedade civil e a possibilidade de um arcabouço de legislação e de uma possível 

democracia transnacional. O Fórum Social Mundial, que reúne amplos setores de 

esquerda do planeta, associados ao Terceiro Setor de base crítica, tem como 

                                                           
9
 O modelo chinês é o único em voga e é muito questionado. Entretanto, pela sua força econômica, 

tende a se tornar hegemônico e carrega as experiências que foram influenciadas pelo modelo 
soviético como tudo indica ser o caminho de Cuba no presente momento. 
10

 Marx, em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, apresenta o bonapartismo como a forma de 
governo burguês que se apoia na força popular como estratégia para se colocar acima das classes e 
mediar os conflitos de classes. Evidentemente, tal mediação é realizada através da lógica burguesa. 
Assim Marx caracterizava o governo de Napoleão Bonaparte. Ao avaliar o governo de Luís 
Bonaparte, sobrinho de Napoleão, Marx aponta que este buscou sua força na compra de apoio entre 
o lúmpen proletariado – setor miserável da população muito desorganizado socialmente – e neste 
caso o modo bonapartista de governo se apresenta como uma farsa do real bonapartismo de seu tio 
Napoleão, que Marx chama de tragédia. Atribuímos (sabendo que se trata de concepção polêmica) 
uma espécie de bonapartismo pelo avesso ao governo de Hugo Chaves que é apoiado pelas classes 
populares e negocia um programa de esquerda com a burguesia nacional venezuelana. 
Consideramos a experiência bolivariana bem-sucedida no governo Chaves e a crise econômica e 
política no governo Maduro, até o momento, não permite a mesma avaliação. 
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estratégia a participação da sociedade civil em escala planetária e a disputa da 

contra hegemonia americana e do capital internacional globalizado. Segue, portanto, 

o caminho que em Giddens aparece como uma promessa.  

Inevitável considerarmos o debate aberto por Jürgen Habermas (1999) sobre 

a Ação Comunicativa e a estratégia mais consistente de resistência ao projeto de 

hegemonia do capital globalizado e do Estado americano, representado pela 

organização do Fórum Social Mundial. 

Então, o conceito de hegemonia hoje não mais está submetido, em última 

instância, ao partido proletário que congrega e sintetiza a consciência de classe e o 

próprio conceito de consciência de classe precisa ser revisto. Qual o segmento 

social que reúne a capacidade de sintetizar o projeto revolucionário? O projeto de 

uma nova sociedade que supere os conhecidos transtornos do capitalismo? Suas 

desigualdades, sua incapacidade de fornecer condições de vida digna aos 

habitantes desse planeta, sua anarquia produtiva, seu afã por uma produção que 

não representa reais necessidades sociais e todas as artimanhas por demais 

conhecidas. Muitos defenderão que não se trata de argumento quantitativista que 

esgrime Giddens e que o operariado (lato senso, trabalhadores) é o articulador da 

negação do modo de produção e que consciência de classe, em última instância, 

representa a adesão ao projeto de transformação do modo de produção.  

É preciso convir que toda estratégia revolucionária posta em prática esteve 

baseada na visão leninista de partido e de processo revolucionário e que todas as 

experiências de uma forma ou de outra fracassaram colocando em cheque esta 

perspectiva estratégica e a forma de planejamento centralizada pelo Estado. Assim, 

de qualquer forma, carecemos de uma alternativa. Por isso é necessário voltarmos 

ao sujeito, se não da alternativa ao capitalismo, o sujeito da confrontação imediata e 

de disputa da hegemonia (em sentido estrito) no campo da sociedade global, 

sociedade do conhecimento, sociedade da informação ou qualquer nome que se dê 

ao processo de transnacionalização do capital e das relações de trabalho. 

Discutir o sujeito desse processo de contra hegemonia é o papel central da 

Psicologia Política hoje. É questão central, porque importa em discutir os aspectos 

subjetivos da construção de alternativas para a superação das condições objetivas 

concretas que hoje permitem a um autor do peso de Anthony Giddens acreditar, 

como Fukuyama, que a história chegou ao seu fim. Assim, temos uma tarefa que é a 
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discussão da ontologia do ser social e tomamos propositalmente a expressão 

emprestada de Gyorgy Lukács (1976). Esta concepção de ontologia do ser social 

complementa a discussão de sociedade civil e hegemonia feita por Gramsci. É 

preciso atualizar, a luz dos recentes acontecimentos, as condições de produção do 

ser social, sujeito da contemporaneidade e detentor de qualquer projeto de 

transformação social. Das condições objetivas da produção desse sujeito – processo 

de circulação da informação, da informatização da vida cotidiana, das mudanças nas 

relações de trabalho, nas mudanças da noção de emprego, da circulação humana 

pelo planeta, da circulação de mercadoria e de dinheiro, da pobreza que prevalece, 

da acumulação do capital, das condições regionais que negam e reafirmam 

dialeticamente o processo de globalização (García Canclini, 2003) - advém a 

constituição de sua subjetividade11. Novas condições materiais engendram novas 

subjetividades e cabe à Psicologia e, particularmente à Psicologia Política por sua 

vocação, a discussão sobre a constituição do ser social sob estas novas condições. 

Não se trata de uma tarefa qualquer, trata-se de identificar o sujeito da 

contemporaneidade e ao mesmo tempo o sujeito da utopia, o sujeito da vida 

cotidiana e da transcendência política, o ser social concreto e o genérico. Tarefa 

que, como já é possível notar, não será somente da Psicologia Política, mas ela 

certamente toma parte neste processo de descobrimento da produção de nosso 

futuro. 

Para tanto, é preciso repensar as bases teóricas e metodológicas da 

Psicologia Política e a discussão que vem sendo realizada por Louise Lhullier 

(1998)12 que cinde a Psicologia Política em Psicologia Política e Psicologia da 

Política pode ser um bom começo. Ela está considerando um campo 

compromissado com a mudança social e outro, anódino, preocupado apenas com 

uma produção acadêmica em si. Importante esta posição de Lhullier e vale a pena 

refletir um pouco sobre ela. 

Não é de hoje que a questão sobre a neutralidade da ciência está em debate. 

É famosa a crise de consciência vivida por Einstein sobre o uso da Teoria da 

Relatividade para fins bélicos. A questão posta pela autora é a da impossibilidade de 

                                                           
11

 Encontramos a discussão sobre relação dialética entre processos objetivos e subjetivos que se 
produzem mutuamente, evitando o economicista em Furtado, 2002 e  é que assim entendemos a 
relação exposta neste momento. 
12

 A mesma discussão é feita por Sabucedo (1995). 
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termos uma Psicologia Política neutra porque entende a política como a tomada de 

posição.  

Tomar posição neste caso, é definir seu projeto, é construir sua pauta, é 

pactuar sua perspectiva e como se trata de ciência, a tarefa é a de pesquisar, 

construir métodos, elaborar teorias que respondam de forma contundente seu 

projeto.  

Aqui estamos propondo um caminho que passa pela redefinição das 

categorias de sociedade civil, de hegemonia e da discussão da ontologia do ser 

social. Tal tarefa não representa novidade e membros da Escola de Frankfurt já 

navegaram por estas águas, como foi o caso de Alfred Lorenzer (Henning, 1986)13. 

No seio da própria Psicologia Política temos os desafios propostos por Graciela 

Mota que aponta: 

 

[...] estudiar el carácter de la „justicia‟, „la governabilidad‟, „el estado de 
derecho‟ o el cojunto de la „sociedad democrática contemporánea‟, nos 
obliga también a desarrollar uma buena „teoria del ciudadano‟, ya que es en 
torno a él, que se puede postular la jerarquía de um „indivíduo colectivo‟ y 
no de un „uno individual‟ protagonista de la pluralidad social y cultural de las 
sociedades modernas como el princípio de superación del tipo de 
contradicciones que polarizaban la dicotomia „indivíduo-sociedad‟, al 
enfatizar el papel „independiente‟ de uno u otro polo respectivamente 
(MOTA BOTELLO, 1999, p. 332). 

 

Assim como Maritza Monteiro que em 1995 utilizava o conceito de intelectual 

orgânico conforme fora proposto por Gramsci: 

 

“Esta contradição se vê claramente no papel que Gramsci atribui aos 
„intelectuais orgânicos‟, que acabam se constituindo em uma categoria 
social intermediária entre a massa, categoria esta constituída por indivíduos 
dotados da qualidade de filósofos, no sentido de que usam uma linguagem 
que contém filosofia, sendo que esta também é encontrada no senso 
comum e, em bom sentido, na religião e no folclore; havendo, sem dúvida, a 
necessidade da intervenção destes tradutores que possuiriam a capacidade 
de discernir entre o coerente e o incoerente. Isso significaria que as 
pessoas comuns, a fim de alcançarem o bom senso, que supera as 
contradições do senso comum, necessitariam inevitavelmente dessa 
agência externa esclarecedora (MONTERO, 1995, p. 87). 

 

                                                           
13

 “Como ya se ha dicho, en la obra de Alfred Lorenzer pueden descubrise dos temas centrales: uma 
nueva determinación metateórica del objeto y del método del psicoanálisis, asi como también el 
desarrollo de uma teoría materialista de la socialización  a través de la mediación del psicoanálisis 
con la crítica de la economía política...” (Henning, 1986:11). 
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Aqui, Montero discute as dimensões do conceito de ideologia e, de certa 

forma, mesmo não citando, o de falsa-consciência (que é a contradição mencionada 

no texto). Ocorre que a nova dimensão política e a redefinição da sociedade de 

classes (ou sua indefinição) ainda não estavam completamente claras e talvez não 

estejam ainda hoje e, portanto, as autoras não caminham na direção da redefinição 

da pauta da Psicologia Política.  

Para finalizar, é preciso considerar que o desafio não é exclusivo da 

Psicologia Social e não podemos atribuir a uma disciplina científica, com inserção 

acadêmica, a responsabilidade de encontrar solução para um dilema humano (como 

superar a sociedade de classes). Ocorre que a Psicologia Social, se quiser fazer 

parte desse projeto com sua competência e qualidade, com seus autores e 

militantes, deverá se pautar por uma discussão comprometida com o que vem sendo 

pautado pela própria sociedade civil, na sua franja progressista, através de seus 

agente e intelectuais orgânicos. É no embate de ideias, na luta cotidiana, nas 

entidades, na construção de um mundo melhor que se construirá a alternativa para a 

sociedade de classes e nós, da Psicologia Social, temos um papel a cumprir. Vamos 

cumpri-lo! 
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