


 
 

 
 

ISSN 2595-0304 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA COSMO ACADÊMICO 

Volume 3, número 2 – Agosto a Dezembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cariacica 

2018 



 
 

 
 

EXPEDIENTE 

Publicação Semestral  

ISSN 2595-0304 

Temática: Humanas 

 
Revisão Português 

Molaynni Cerillo Santos 
 

Capa 

Marketing Faculdade São Geraldo Multivix-Cariacica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os artigos publicados nesta revista são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, 

os pensamentos dos editores. 

Correspondências 

Coordenação de Pesquisa e Extensão Faculdade São Geraldo Multivix-Cariacica 

Rua 13 de maio, 40, São Geraldo, Cariacica/ES | 29146-672 

E-mail: andre.cavalcante@multivix.edu.br 



 
 

 
 

FACULDADE SÃO GERALDO MULTIVIX-CARIACICA 

DIRETOR EXECUTIVO 

Tadeu Antônio de Oliveira Penina 

DIRETORA ACADÊMICA 

Eliene Maria Gava Ferrão Penina 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Fernando Bom Costalonga 

DIRETOR GERAL 

Luciano Delabela 

COORDENADOR ACADÊMICO 

André Murilo de Souza Cavalcante 

 

CONSELHO EDITORIAL 

Alexandra Barbosa Oliveira 
André Murilo de Souza Cavalcante 
Eliene Maria Gava Ferrão Penina 

Heleno Florindo da Silva 

 

ASSESSORIA EDITORIAL 

Alexandra Barbosa Oliveira André Murilo de Souza Cavalcante

 

BIBLIOTECÁRIA 

Karolyni Moraes 

 

COORDENADORES DE CURSO 

Heleno Florindo da Silva 

Laura Pimenta Krause Tose 

Marcella Gomes de Oliveira Lellis 

Monica Alves pereira Ribeiro 

Rosemary Riguetti 

Fábio da Silva Mattos 

 

 



4 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               BIBLIOTECA MULTIVIX 
                                                                              (Dados de publicação na fonte) 

 

               

 
Revista Cosmos Acadêmico/ Faculdade São Geraldo – Multivix, 

Cariacica: Faculdade Multivix, 2018. 
 
 
      ISSN.: 2595-0304 
      Semestral   

 

    

  1. Produção Científica - Periódicos. II. Faculdade Multivix. 
 
                                                                            CDD. 005 

 



 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN 2595-0304), vol. 3, nº 2 – Agosto a Dezembro, ano 2018 

EDITORIAL 

 
Em nosso primeiro número, apresentamos alguns artigos originais, que nos foram 
encaminhados, pelos docentes e discentes da Faculdade São Geraldo – MULTIVIX 
CARIACICA 
 
Nossa proposta é de um periódico semestral, com a divulgação de artigos, projetos, 
pesquisas e relatos de experiência diversos, etc. 
 
Estamos abertos para contribuições diversas, críticas, que muito nos ajudarão na 
melhoria do trabalho acadêmico. Que tenhamos todos uma boa leitura. 
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GESTÃO DE MARKETING E ENTRETENIMENTO EM SHOPPING CENTER: uma Revisão 
de Literatura1 

 
Angelo Bortolon de Alvarenga2 

Diego Stich3 
Rones Mendonça4 

Vinicius Barcellos de Oliveira5 
 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo iniciar a análise da Gestão de Marketing em 
shoppings centers, sobretudo o Shopping Moxuara, localizado em Campo Grande - Cariacica, 
área de abrangência da Faculdade Multivix - Cariacica. Por meio desse estudo analisaremos 
de que modo o entretenimento é usado como ferramenta do Marketing. 
 
PALAVRAS CHAVES: Marketing - Gestão - Entretenimento - Shopping Center 
 
INTRODUÇÃO (Evolução do Ensino) 
 
Em seus mais de cem anos de existência o ensino do marketing sofreu alterações 
significativas, assim como o seu objeto de estudo – o mercado e seus agentes. A evolução 
do ensino em marketing se deu por conta de embates entre teóricos em suas respectivas 
épocas que, por sua vez, não se abstinham em refutar o que amplamente vinha sendo 
discutido, e propor um novo jeito de se refletir o assunto. Para facilitar o entendimento, foi 
proposta a divisão da história do ensino de marketing em quatro fases (BACELLAR; IKEDA, 
2011) embasadas nas quatro fazes da evolução do marketing em si, proposto por WILKIE; 
MOORE, (2003): Fase 1 – “O começo da disciplina, sua construção inicial e suas primeiras 
dificuldades” (fim do séc. XIX – 1925); Fase 2 – “Estruturação e disseminação das práticas de 
ensino” (1926 – 1968); Fase 3 – “A ampliação do conceito e do ensino de Marketing” (1969 – 
1981); Fase 4 – “Questionamentos, fragmentação e multiplicidade de direções” (1981 em 
diante).  
 
O período denominado “pré-marketing”, segundo Wilkie; Moore, 2003, foi um tempo onde não 
havia a noção sobre a necessidade e a importância de se pensar o tema dissociado da 
economia, como era feito. Ainda de acordo com Wilkie e Moore, 2003, após esse período, no 
que consiste a primeira fase dessa evolução, quando, necessariamente, surgem os primeiros 
cursos para o estudo sobre a temática, o foco era sobre o consumo e a distribuição dos 
produtos. A partir dali a ênfase passava ao sistema de trocas e como esses produtos 
chegavam ao mercado.  
 
Teóricos da época divergiram quanto ao pioneirismo no ensino da disciplina. Para Weld 
(1941), o primeiro curso ligado à área foi instituído na Universidade de Michigan em 1902. 
Fato corroborado mais tarde por Maynard (1942). Já para Hagerty (1936), isso ocorreu 
também em 1902, porém, na Universidade de Illinois. A despeito dessa disputa, o verdadeiro 
problema da época para o ensino em marketing se dava, sobretudo, pela ausência de 
literatura disponível à discussão do tema. “Somente quando a venda ou a situação de 
Marketing no comércio se tornaram um problema, foi dado um espaço nessas publicações 
para o assunto Marketing” (HAGERTY, 1936, p. 23). Ainda segundo Hagerty (1936), alguns 
lançamentos ocorridos na época colaboraram para o avanço no ensino da disciplina, são eles: 

 
1 Artigo desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudo e Pesquisa em Administração da Faculdade 
Multivix de Cariacica, sob coordenação e orientação do Prof° Me. Angelo Bortolon.  
2 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
3 Graduando em Administração pela Faculdade Multivix de Cariacica. 
4 Graduando em Administração pela Faculdade Multivix de Cariacica. 
5 Graduando em Administração pela Faculdade Multivix de Cariacica. 
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Advertising as a Business Force, de Paul T. Cherington (1913), Marketing of Farm Products, 
de L. D. H. Weld (1915), e An Approach to Business Problems, de Arch W. Shaw (1916).  
 
No princípio, os esforços eram no sentido de produzir materiais sobre o tema (HAGERTY, 
1936). Porém, nesse primeiro momento, o marketing tinha seu foco restrito às instituições, 
aos métodos e às técnicas, logo, muito pouco era feito para que se criasse uma teoria geral 
ou mesmo fundamentos iniciais ao tema (MAYNARD, 1938, p. 282). O que mudaria mais tarde 
com os esforços de Jerome Bartels (1938) em publicar um artigo no intuito de criar uma teoria 
geral para a disciplina.  
 
A segunda fase se inicia com a criação de um importante instituto intitulado de NATMA 
(Associação Nacional de Professores de Marketing e Propaganda – da sigla no inglês) no ano 
de 1926 (WILKIE; MOORE, 2003). Nesse momento muito foi feito para que o enfoque do 
marketing se abrangesse, tanto que, até hoje, a propaganda é tida como uma atribuição do 
marketing. Outra concepção importante dessa época foi à incorporação de outras disciplinas 
no estudo do marketing. Com o artigo publicado por Lazer e Kelley (1960), referem-se à 
necessidade de que sejam incorporadas outras disciplinas para a construção teórica do tema. 
Uma dessas disciplinas foi a psicologia, passando então a um status de pesquisa mais 
dedutiva e experimental. Nesse momento ocorre, também, uma mudança de foco, passando 
da abordagem tradicional baseada nas empresas para ser então no cliente. O modelo 
proposto por Taylor (1965) coloca-o (o cliente) em evidência acerca do fato de que, todos e 
quaisquer esforços em qualquer que seja o departamento da empresa poderia vir a influenciar 
a decisão de compra do mesmo. A discussão sobre a ética no marketing passou a ser 
debatida também nessa época, pois, eram evidentes alguns abusos comportamentais 
advindos de algumas empresas naquele momento.   Foi também nessa fase que 
Theodore Levitt (1960) publicou seu artigo – Miopia em Marketing – um clássico que foi 
importantíssimo para que professores, teóricos e gestores viessem a se atentar quanto à 
abrangência devida ao marketing. Ao final desse período, Bartels (1968), publicou um artigo 
no intuito de criar uma teoria geral de marketing que visava essencialmente a eliminação de 
algumas barreiras de mercado e a aproximação dos interessados a fim de realizar-se as trocas 
desejadas. Os artigos de Levitt (1960) e Bartels (1968) serviram de base para um artigo 
publicado mais tarde por Philip Kotler e Sidney Levy, o que levou os mesmos a se destacarem 
na próxima fase.  
 
Outra discussão que marcou a parte final dessa fase foi referente à ética. Robert Bartels, em 
1967 apresenta um modelo de ética para marketing, onde salienta que: “decisão ética sob o 
capitalismo privado é uma decisão moral impulsionada pela sanção social, mas modificada 
pela exigência econômica” (BARTELS, 1967, p. 26). Com a publicação de Farmer, Would you 
Want your Daughter to Marry a Marketing Man? (Você gostaria que sua filha casasse com um 
homem de Marketing?), o mesmo critica a atuação e formação dos profissionais de marketing 
dizendo: “falta de crescimento, mudanças preguiçosas no currículo e um futuro geralmente 
pouco inspirador parecem caracterizar a educação no campo de Marketing” (FARMER, 1967, 
P. 1). No mesmo artigo ele acaba por relatar a importância do marketing para a sociedade da 
época e a necessidade de que sejam empregados esforços para que avanços significativos 
fossem gerados.  
 
Nesse momento, acontece uma expansão do ensino em marketing apoiado na importância 
da NATMA (National Association of Teachers of Marketing and Advertising). A importância da 
NATMA está em fornecer infra-estrutura para reunir, estruturar e disseminar conceitos, teorias 
e modelos dentro da área (COWAN, 1948). Vários comitês foram instituídos para esse fim. 
Apresentações em encontros e conferências da associação eram constantes (JONES, 1943). 
Junto a isso, acontece um aumento significativo na procura por cursos de marketing. Segundo 
Hardy (1955), enquanto que, em 1930, apenas 45,6% das universidades norte-americanas 
ofereciam cursos de Marketing, em 1950, esse percentual subiu para 75%. Fato que nos 
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mostra a relevância que o tema passa a alcançar, mesmo que lentamente.  
 
Um aspecto importante nesse momento foi a interesse de alguns autores por gerar material 
pertinente à formação de professores de marketing. Maynard (1938, p. 282-283) relata em 
seu artigo algumas características fundamentais para um professor da área: (1) deve ser um 
cientista social no sentido amplo; (2) interesse e um grau de habilidade em técnicas dos 
processos de Marketing; (3) habilidade de ensinar, ressaltando que “talvez, devamos 
depender de nossos amigos psicólogos para ajudar no futuro” e; (4) produção de materiais de 
pesquisa para o ensino de Marketing. No mesmo artigo é possível perceber como o marketing 
se difundiu como ciência social e de como o autor empregou esforços para convencer os 
colegas de que os professores precisavam de preparo em técnicas de pesquisa.  
 
Um importante recurso didático criado na época foi o sugerido por McCarthy (1962), baseado 
no modelo de Neil H. Borden no final dos anos 1950, foi o conceito dos 4 P’s (produto, preço, 
promoção e praça). Nele o aluno poderia se apoiar para analisar uma situação e propor 
alternativas de solução. Esse modelo se tornou clássico e é muito difundido até os dias atuais. 
 
A terceira fase do ensino da disciplina de marketing se inicia com a publicação de um artigo 
por Kotler e Levy (1969), que gerou uma franca ampliação do conceito de marketing, trazendo 
a tona seu real e mais importante enfoque – o atendimento das necessidades dos clientes. 
Para os autores, a visão limitada sobre marketing da época restringia as potencialidades da 
disciplina. Nesse momento surge mais uma questão relevante acerca da disciplina: “Qual é o 
limite de abrangência do marketing?”. Luck (1969) se posiciona de maneira contrária à ideia 
de Kotler e Levy (1969), alegando que “o marketing deveria continuar a se restringir às 
“transações de venda e compra”. Posicionamento que foi prontamente rebatido pelos autores 
que se referiram ao posicionamento do professor como “Nova miopia de marketing” (KOTLER 
e LEVY, 1969b, p. 57), fazendo referência ao artigo de Levitt (1960). Com isso, houve um 
amadurecimento do conceito que passa então a atentar-se e empenhar-se na resolução de 
problemas sociais que trariam benefícios às pessoas (KOTLER; ZALTMAN, 1971).  
 
O debate sobre questões éticas persistem nessa fase o que os tornara cada vez mais 
complexos. Farmer (1977), mantem sua posição quanto ao tema em uma continuação do 
artigo publicado quase 10 anos antes. Em “Would you Want your Son to Marry a Marketing 
Lady?” (Você gostaria que seu filho casasse com uma mulher de Marketing?), ele reafirma 
suas convicções, mesmo que mitigadas - “pode ser antiético e irrelevante, mas é melhor que 
qualquer outra alternativa” (FARMER, 1977, p. 16).  
 
O uso de computadores e métodos quantitativos para o ensino de marketing se intensificam 
nesse momento (FISK, 1971; LAZER, 1970). Lazer aponta o uso crescente de técnicas 
quantitativas e de computadores como aspectos principais, dizendo: “o ensino e a 
aprendizagem de Marketing serão vistos como uma busca vitalícia e não como uma questão 
de alcançar graus terminais em Marketing” (LAZER, 1970, p. 11).  
 
Mesmo com a diminuição das publicações direcionadas ao tema nessa época, ocorre um fato 
muito importante, a criação de um periódico voltado para a educação em marketing o “Journal 
of Marketing Education” (Grether, 1976).  
 
A quarta fase foi e está constantemente sendo marcada pela ampliação da percepção e 
atualização sobre o estudo e ensino do marketing. Webster (1992) corrobora com MacKenna 
(1991) que diz em seu artigo “Marketing is Everything”, “Marketing é trabalho de todos” (p.79), 
dizendo que o marketing deve tratar de ser um “especialista do cliente”, ressaltando a 
importância sobre manter a empresa bem informada sobre os clientes. Para Firat (1995) a 
pós-modernidade trouxe desafios que acabaram emoldando, mais uma vez, o tema. Nas 
palavras do autor “alguns dos mais íntimos e prezados axiomas e noções de Marketing terão 
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que ser reexaminados, reformulados ou até abandonados.” Entre eles, o autor enumera os 
conceitos de necessidades do consumidor, soberania do consumidor, consistência 
comportamental, orientação para o cliente, valor, imagem de produto, entre outros. Com essa 
afirmação o autor trás mais um embate ao campo do ensino em marketing, fazendo com que 
mais uma vez se discuta a sua amplitude. Nesse momento a discussão sobre o tema ganhou 
relevo e ainda mais complexidade. Teóricos divergindo sobre os modelos de abordagem e 
questionando os métodos que simplificavam demasiadamente o escopo do seu estudo (4Ps). 
Gronroos (1994) argumenta que esta simplificação deixa de abordar a relação existente entre 
organizações e consumidores, introduzindo, assim, o conceito de marketing de 
relacionamento. Nem mesmo Philip Kotler foi poupado das críticas à simplificação dos 
conceitos de marketing (SMITHEE, 1997). Chegaram a ser cunhadas expressões como 
“kotlerite” (BROWN, 1995a) e “kotlerismo” (BROWN, 2002).  
 
Junto a essa expansão do ensino em marketing e de seu escopo, surgiram também de 
maneira diretamente proporcional novas dificuldades. O conceito foi ampliado para outras 
áreas e recebeu propostas de ensino específicas, como a de McNeilly e Barr (2001) que 
propuseram um modelo de curso de Marketing de serviços profissionais, voltado a 
contabilistas, médicos, etc. Em contra partida Doyle (1995, p. 40) argumenta que Marketing 
ainda é ensinado como um assunto funcional, competindo com outras disciplinas da 
Administração, tais como operações, finanças e recursos humanos. Novos títulos como o 
Marketing Educational Review e, mais recentemente, o Marketing Educator da AMA 
integraram juntamente ao Journal of Marketing Education à base de recursos e métodos 
disponíveis sobre o tema. Vários artigos foram publicados somando-se a esse arcabouço 
literário. Shaefer e McCorkle (2003) onde propõem um curso orientado para o futuro do 
Marketing. Outro exemplo é o artigo de Schlee e Harich (2010) onde os autores levantam 
quais são as características, conhecimentos e habilidades desejadas em um profissional de 
Marketing. Alguns artigos propõem discussões, exercícios ou técnicas para um tópico 
específico de Marketing, por exemplo, a elaboração de um plano de marketing (LINCOLN; 
FRONTCZAK, 2008) ou o ensino do conceito de subcultura (BORNA et al., 2007) ou de venda 
pessoal (TYLER; HAIR, 2007). Outro artigo trata de uma análise das prioridades no ensino de 
Marketing para diferentes stakeholders (BROOKS et al., 2008). Nesse artigo, os autores 
reforçam a importância do uso de informações de marketing por diferentes stakeholders e 
comparam as prioridades de professores, alunos e empregadores. Por fim, os autores 
estimulam o uso da internet como recurso para a obtenção das informações. Outros autores, 
também, sugerem e estimulam o uso de novas tecnologias e recursos hoje disponíveis – 
Wikipédia, Facebook e outros sites de relacionamento social – conforme propõe Weber 
(2008). Dentre outras iniciativas.  
 
A avaliação de professores passou a ser um tema importante de discussão, e diferentes 
métodos são propostos e discutidos, assim como as possíveis interpretações de resultados 
(O’KEEFE et al., 2008).  
 
No Brasil, segundo Richers (1994), a história do ensino em marketing data de pouco mais de 
50 anos com a criação da primeira Escola de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas (EAESP/FGV) em São Paulo. Cobra (2003, p. 19) reforça dizendo que esse 
processo recebeu acompanhamento da Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo (FEA/USP) e da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Essas três instituições foram responsáveis por formar um núcleo para o 
estabelecimento do ensino da disciplina (COBRA, 2003, p. 21). Ainda para Cobra (2003) os 
primeiros professores foram verdadeiros “missionários”, corroborando para o que a disciplina 
representa, hoje, para o nosso país. O primeiro professor de marketing no Brasil foi Ole 
Johnson, vindo dos Estados Unidos, convidado pela EAESP/ FGV, para onde mais tarde, 
muitos outros professores passariam a ir buscar especialização à continuidade do ensino da 
disciplina.  
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Richers (1994) ainda salienta sobre a dificuldade de implantação da disciplina referente a 
atitudes necessárias a sua efetiva prática. Porém a preocupação com o ensino em marketing 
não aparece de maneira tão explícita. Em 1995 surge um importante artigo que aborda as 
dificuldades do ensino em marketing (CASOTTI, 1995). Entre 2001 e 2010, apenas sete 
trabalhos foram publicados referentes a área de marketing. A escassez de materiais revela 
certo desprestígio com a atividade de ensino em comparação com a de pesquisa na área.  
 
Concluindo, o ensino do marketing reflete diretamente a ampliação constante do seu escopo 
como proposto do Kotler e Levy (1969). Como McKenna (1991) salienta, Marketing é tudo e 
tudo é marketing, com isso ele reforça essa amplitude e dá margem a diversas interpretações, 
sejam elas positivas ou mesmo negativas. Até mesmo pela sua multidisciplinaridade, o tema 
gera disputas puramente teóricas que acabam por enriquecer o conceito. Voltando ao foco do 
artigo que é o ensino de marketing, o estreitamento entre o que é ensinado e o que é praticado 
continua sendo um desafio, como mostra o artigo de Barksdale e Darden (1971). O que acaba 
por esbarrar na discussão sobre ética e os abusos praticados por algumas empresas.  
 
Muitos dos problemas enfrentados nos primórdios do ensino em marketing já foram sanados. 
O principal deles, a escassez de material, por exemplo, hoje é abundante a sua produção. 
Não sendo tão abundante assim em nosso país, necessitando que esforços sejam 
empregados nesse sentido. 
 
II - As Controvérsias do Marketing Moderno  
 
Os autores Grisi, Grisi e Santos nos apresentam que a origem do marketing como disciplina 
deu-se pelo movimento no final do século XIX, ocasionado pela Revolução Industrial. Houve 
imigração do homem do campo para a cidade, sendo assim a produção passa a ser em massa 
e a sua distribuição precisava atingir o mesmo patamar.  
 
Sendo a Inglaterra o berço da Revolução Industrial, os ingleses precisavam trocar seus 
produtos manufaturados com outros países, nesse momento o marketing era visto 
essencialmente como um meio de distribuição de bens de produtos para consumidor.  
 
No mesmo período, na América, as condições econômicas não eram exatamente as mesmas, 
pois o processo de industrialização estava iniciando, porém de forma bem significativa. O que 
antes era considerado supérfluo passou a ser visto como necessidade quando os preços 
abaixavam.  
 
De acordo com Lodi (1978) a superprodução de 1873 provocou uma tendência a integração 
vertical que asseguraria o controle da rede de distribuição e garantiria o controle das fontes 
de matérias-primas.  
 
Com isso o marketing passou a ser visto como economia do fluxo empresarial desde a 
matéria-prima ao consumidor. Se podemos colocar como avanço, o desafio seria a 
imperfuração de conhecimento no mercado que agora era de larga escala e o fato dos 
gigantes industriais controlarem os preços e dentre outros.  
 
Surgem então, novos pensadores, que reconheceram as deficiências no sistema e que se 
dispuseram a encontrar alternativas e novas ideias para o aperfeiçoamento em todo o 
processo.  
 
O pós-guerra nos Estados Unidos foi marcado por uma movimentação de teóricos de 
marketing em responder a demanda e conseguir ferramentas mais eficientes na condição das 
atividades de marketing. Percebeu-se que o marketing deveria ser parte da ciência do 
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comportamento, pois tinha o caráter de separar as necessidades individuais. Sendo assim, a 
sua teoria foi enriquecida por conhecimentos de outras ciências sociais (psicologia, sociologia 
e economia).  
 
De acordo com Bartels (1974) este período é caracterizado por três momentos, são eles: 1° 
momento - O marketing como administração do processo de distribuição, que o trouxe do 
amplo universo econômico para a especificidade dos problemas da organização. 2° momento 
– O marketing enquanto tomada de decisão administrativa, que se afastou ainda mais das 
lógicas macro e orientou-se em direção de um amplo conceito interdisciplinar de 
administração. 3° momento – Marketing como um processo social, no final da década de 50 
surge o interesse nos profissionais de marketing nos aspectos humanísticos desta disciplina. 
Disso surge um novo elemento, a “matemática do merchandising” e o processo de tomada de 
decisão.  
 
Dawson (1979) sinaliza que após a crise econômica de 1873, ocasionada por uma 
superprodução, os empresários procuravam estabelecer um novo conjunto de valores que 
fosse comum ao seu público. Surge então, o conceito de “democracia do consumidor” 
resumindo, o consumidor tem que ser servido como rei. Através de ideias como essa o 
marketing passa a ser responsável pela agilidade da empresa em responder os anseios dos 
consumidores.  
 
Bartels (1974) aponta mais dois momentos da evolução do conceito de marketing. 4° 
momento – Marketing social, ele é atuante em vários espações, como político, religioso, 
educacional etc. Ou seja, é influenciador e influenciado por esses ambientes; 5° momento – 
Marketing como uma função genérica, aplicável a qualquer organização, além da 
responsabilidade no relacionamento com a sociedade, o marketing no final dos anos 60 
passou a ser visto como um processo genérico, aplicável no que tange o atingir de objetivos 
e das finalidades de qualquer instituição. Em função disso, houve várias críticas pela aplicação 
do marketing em áreas não-comerciais.  
 
Os autores do texto exemplificam a abrangência e expansão do conceito através de tabelas 
listadas com ideias do micro ao macro. Vai de como as firmas determinam os produtos e 
preços até quanto uma propaganda influência nas eleições.  
  
O marketing é visto então, como a ciência descritiva que envolve o estudo de como as 
transações são criadas, estimuladas, facilitas e valorizadas e a administração do marketing é 
uma ciência normativa que envolve um marketing eficiente e eficaz.  
 
Os autores do texto se debruçaram para explicar em síntese como o conceito de marketing 
se abrangeu durante anos. Isso faz com que até hoje haja debates entre profissionais que 
concordam com toda essa extensão e os que aprovam independente disso, o que não há 
dúvidas é que o marketing tem grande importância na sociedade moderna.  
 
Ele facilitou questões normativas desde decidir uma embalagem de produto até pesquisar se 
os sistemas de distribuição para serviços públicos são eficientes, ou seja, foram muitos 
avanços.  
 
Como desafio poderíamos fazer uma análise se o consumo exorbitante nas últimas décadas 
é feito por necessidade, pois percebe-se que desde a Revolução Industrial as pessoas 
passaram a gradativamente a comprar o supérfluo semi hipnotizados por campanhas de 
marketing, imbuídas de  propagandas com garantias de uma experiência de alto teor 
qualitativo.  
 
II – Do escoamento da produção industrial à tangibilização do entretenimento 
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Em sua obra Lazer e Entretenimento em Shopping Centers, Lima (2010) nos apresenta uma 
análise da questão do lazer e entretenimento em shopping centers com o objetivo de iniciar 
uma discussão em torno da importância dos operadores de entretenimento para a avaliação 
global e sua influência sobre as compras no local. Na mesma análise foi abordada a origem, 
definições e classificações. Além disso, discute-se a teoria e os principais operadores de 
entretenimento. 
 
Observamos deste modo que para Lima a maximização dos problemas sociais suscitou, por 
parte dos shopping centers, uma oportunidade para criar um laço de afetividade, oferecendo 
às pessoas uma gama de serviços e vivências agradáveis. Porém, nem sempre foi desse 
modo, isto porque a ideia de shopping center teria nascido com as galerias de um pequeno 
armazém de retrosaria (local para adquirir retrós ou tecidos) que introduziu, como inovação, 
venda de produtos de renome com preços inferiores a outros lugares. Além do mais, as 
pessoas eram atraídas para esse ambiente, pois havia uma grande variedade de artigos em 
um só local (proporcionado maior comodidade para o consumidor), acesso livre ao público e 
preços fixos e marcados em cada artigo, coisa que não havia em apenas um lugar.  
 
Todavia, a ideia central de um shopping nos nossos dias por si só não auto sustenta, visto 
que aglomerar um grupo de negócios de varejo planejado em um ambiente climatizado e com 
estacionamento já não é o suficiente para manter-se no mercado. 
 
A modernidade imediata é “leve”, “líquida”, “fluida” e mais dinâmica que a modernidade 
“sólida” que suplantou, ideia trazido por Bauman (1999) em sua obra Modernidade Líquida, 
seria o momento histórico que vivemos atualmente, em que as instituições, as ideias e as 
relações estabelecidas entre as pessoas se transformam de maneira muito rápida e 
imprevisível. Nesse sentido, administrar um centro de compras do mesmo jeito que há 
cinquenta anos, sem sobra de dúvida, é um grande erro. As constantes mudanças e 
transformações no ambiente de operações produzem uma forte pressão no sentido de ações 
ágeis, por parte dos gestores do shopping center, e de reações rápidas para aproveitar 
prontamente as novas oportunidades que surgem e para escapar das dificuldades, restrições 
e limitações impostas pelo ambiente. Nesse viés, surgem novos formatos varejistas de 
shopping centers, dos quais se destacam aqueles que enfocam a questão do lazer aliada a 
conveniência de compras e serviços oferecidos pelos mesmos, onde o entretenimento passa 
ser peça fundamental para fidelizar os clientes e aumentar o ticket médio.   
Segundo Lima (2010, p.02) 
 

 
Empreendimento pode ser entendido como cinema, praça de alimentação e 
ainda, a experiência que um cliente tem quando faz compras em lojas 
oriundas da indústria de entretenimento, além da experiência de compras 
originais e inovativas. O entretenimento, como serviço ao cliente em um 
shopping center, pode ainda servir como ferramenta estratégica para fazer 
frente ao shopping eletrônico (homeshopping), que por ventura venha 
ameaçar estes estabelecimentos. 

 
Entende-se que os consumidores querem não só comprar bens físicos, mas seus interesses 
têm modificado para participar de “experiências”, independentemente se são no cinema, 
praticando esportes ou em um simples café expresso. A busca por experiências tem se 
tornado algo tão forte que a segunda maior rede de hambúrgueres do mundo, fundada em 
1954, atualmente com mais de 15 mil lojas, servindo mais de 11 milhões de consumidores por 
dia em mais de 100 países ao redor do mundo, o Burger King, tem como proposta de trabalho, 
isto é, a missão: “Ser a mais prazeirosa experiência de alimentação”. Deste modo, fica nítido 
que esta empresa de fast food não quer apenas vender um alimento, o objetivo é que cada 
cliente possa ter uma experiência toda vez que tiver um hambúrguer nas mãos.  
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Conforme Slongo e Moreira (1998), pode-se perceber uma tendência social das pessoas 
passarem a dar mais importância a “experiências”, desde computadores, até a realidade 
virtual, grandes telas de hometheater em suas casas, e diversas outras formas de fuga do 
tédio do cotidiano. Com isso, os shopping centers perante as constantes transformações 
precisam atuar de forma que sejam fornecedores de entretenimento, ou seja, indo muito além 
de ser apenas um conjunto de lojas planejadas.  
 
Nesse sentido, infere-se que a sociedade está a cada momento com uma exigência maior, já 
que os consumidores querem mais do que uma oferta de produtos e/ou serviços, eles anseiam 
satisfazer seus desejos através de um tempo agradável no shopping center ao lado de amigos 
e familiares. Logo, por meio de estudos do comportamento do consumidor e de marketing, é 
possível identificar os melhores operadores de entretenimento, a título de mencionar os 
restaurantes temáticos e os complexos de cinemas.  
 
Vale ressaltar também que essa propensão de tangibilizar o entretenimento tem se tornado 
algo forte no século XXI nos grandes centros comerciais do Brasil, como por exemplo, em 
São Paulo, onde cafeterias estão cobrando pelo o tempo que o cliente permanece no 
empreendimento. Assim sendo, os produtos disponíveis não são o que define o quanto o 
consumidor vai pagar, mas sim, a experiência que ele tem enquanto toma o café, isto é, o 
período que a pessoa fica na loja.  
 
Para comprovar esse exposto, uma publicação feita na Folha de S. Paulo, nos traz:  
“Na cafeteria LEMNI, inaugurada há pouco mais de cinco meses em Pinheiros, o cliente paga 
pelo tempo de permanência na casa e não pelo que consome no local. Quem ficar até 30 
minutos por lá desembolsa R$ 12 e tem direito a provar à vontade uma série de comidinhas 
e bebidas que fazem parte do cardápio. Tem cappuccino (gostoso!), expresso, chocolate 
quente, chá, água, pão de queijo, bolo e outras guloseimas.  
 
O visitante pega sua própria louça, se serve sozinho e também pode usar o microondas. A 
cada 15 minutos a mais, são acrescentados R$ 3, mas há desconto para quem ficar no espaço 
por cinco horas ou mais (R$ 66). 
 
Bastante procurado por quem gosta de trabalhar ou fazer reuniões em cafés, a casa, que ficou 
fechada no fim do ano e reabre segunda-feira (16), possui espaço ao ar livre e grandes mesas 
retangulares equipadas com tomadas, além de oferecer wi-fi gratuito […]” (SARAGUSA, 
acesso em 15 out. 2017). Lengler e Callegaro (1999) dizem que antes de um centro de 
compras, um shopping center constitui-se em um local aprazível, onde se pode passear, 
passar bons momentos, deliciar-se na praça de alimentação, divertir-se com várias atrações 
(parque de diversão, playgrounds e cinemas) e ainda, buscar informações sobre produtos 
desejados e avaliar as alternativas de compras existentes. De acordo com eles, por 
consequência, o entretenimento tem se tornado o foco do marketing contemporâneo, visto 
que agora a meta não é só escoar a produção industrial, até porque isso não é mais o 
suficiente, mas tornar o entretenimento como objeto de compra, “[…] orquestrando diversos 
serviços e mercadorias podemos criar, apresentar e comercializar experiências” (KOTLER, 
2000, p.26).  
 
Com isso, fica evidente a necessidade dos administradores dos shopping centers adequar-se 
as transformações, a tal ponto de tangebilizar o entretenimento e torna-lo um produto a ser 
comprado. Depreende-se, então, que os fornecedores de entretenimento têm proporcionado 
uma nova visão de mercado, um novo jeito de planejar e um novo método de venda, em que 
o entretenimento vem se tornando uma mercadoria a ser comprada. Além disso, ele quando 
bem pensado é capaz de fazer que os frequentadores dos shopping centes possam ficar mais 
tempo nos locais usufruindo das “experiências” e, por consequência, fideliza-los e extrair deles 
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o máximo de capital. 
 
III – Shopping Center: O Fenômeno e sua Essência Capitalista  

 
Nas últimas décadas temos presenciado constantes mudanças nos diversos setores da 
economia que, por sua vez, redesenham os modelos de negócios praticados por seus 
agentes.  
 
Essas mudanças acabam por impactar diretamente a vida em sociedade, de uma maneira 
geral, criando novas formas de sociabilidade que passam a integrar o cotidiano, sobretudo, 
das grandes cidades.  
 
Impulsionados pelas necessidades crescentes de um contingente populacional que não para 
de se expandir, grandes empresas se aglomeram em espaços privados, contemplados por 
uma administração centralizada que, por definição, cria e mantém artifícios para garantir a 
essas empresas o funcionamento harmônico de suas atividades. Dessa maneira, chega-se 
ao ponto ao qual buscamos abordar nessa revisão, à luz do presente artigo, que são os 
Shoppings Centers (S.C(s). – como descrito pelo autor).  
 
Os principais objetivos dessa revisão são: Dissertar, sob a ótica de alguns autores, sobre o 
fenômeno shopping center, sua origem, fundamentos e funcionalidades; e sobre a sua 
essência, puramente, capitalista. Desse modo, espera-se que ao final desse trabalho, o leitor 
possa ter uma noção clara sobre alguns pontos relevantes no que diz respeito a esse 
importante elemento presente na contemporaneidade.  
 
Desde a Revolução Industrial, a história do desenvolvimento econômico tem apontado de uma 
forma cada vez mais acelerada, na direção de uma divisão mundial do trabalho e de uma rede 
de fluxos e intercâmbios crescentemente complexa e especializada (HOBSBAWM, 1995: 92). 
Desde então, novos modelos comerciais têm surgido e se multiplicado pelo mundo, sempre 
com o mesmo objetivo: absorver às demandas do mercado e gerar lucros.  
 
As mudanças experimentadas pela dinâmica capitalista no fim do século XIX e início do século 
XX, quando, de acordo com as observações de Arrighi, os E.U.A. passam a abrigar a 
centralidade dessa dinâmica, deram-se, entre outros aspectos, no contexto de “uma grande 
revolução organizacional que deu origem a um grande número de corporações verticalmente 
integradas e burocraticamente administradas” (ARRIGHI, 1996: 290).  
 
Nesse contexto é que surgem os Shoppings Centers. Visando a concentração de atividades 
que, de certa forma, se complementam, acabam por gerar vantagens para seus integrantes e 
criam uma espécie de monopólio, onde o comando desses empreendimentos é canalizado 
para a administração de um grupo especializado. Esse grupo passa a cumprir algumas 
atribuições que visam, sobretudo, garantir harmonia às atividades das empresas pertencentes 
ao complexo e fluxo de frequentadores suficiente à manutenção do empreendimento.  
 
O surgimento e a proliferação do conceito se devem, em grande medida, ao advento do 
automóvel (RAE, 1965: 220) apud COHEN (Yehoshua S. Diffusion of an Innovation in an urban 
system: The Spread of Planned Regional Shopping Centers in the United States 1949 - 1968. 
Sob essa prerrogativa, as cidades se transformaram. As zonas residenciais e comerciais 
passaram a ter novos layouts, o que mudou a forma de socialização da época. Isso aconteceu, 
pois esse foi um momento em que os subúrbios se expandiam, a população e a renda desta 
também cresciam. Portanto, as unidades comerciais precisaram acompanhar essas 
mudanças, desenvolvendo novos arranjos que atendessem essa massa populacional. Esses 
arranjos começaram pelos supermercados e lojas de departamento, futuramente 
adicionaram-se grandes espaços que eram destinados aos estacionamentos.  
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Além disso, alguns empresários vislumbraram que a criação de grandes áreas destinadas à 
aglomeração de lojas comerciais variadas poderia satisfazer a demanda das novas fronteiras 
urbanas, delineadas pelo processo de aparecimento e expansão dos subúrbios norte-
americanos. Em seguida, tais empresários decidiram estabelecer uma política de aluguel 
dessas áreas e, em contrapartida, além do espaço, passaram a oferecer não somente a 
manutenção do complexo como um todo, como também de outros serviços destinados tanto 
aos locatários quanto aos consumidores (COHEN, 1972: 27).  
 
A partir dessas observações, com vistas à economia de aglomeração, surge então um novo 
empreendimento denominado Shopping Center. “Algumas características se destacam nesse 
novo modelo, são elas: O princípio do autosserviço, o aumento das dimensões físicas e 
melhoramentos no ambiente interno das lojas, e principalmente, o rateio entre pequenos 
locatários das atividades de propaganda e marketing. Em contrapartida, houve a 
concentração do grande capital nas mãos de uma pequena parcela de empresários que 
detinham e investiam em técnicas e inovações para o incremento e planejamento do novo 
modelo de produto (idem, p.28)”.  
 
No Brasil, o aparecimento e disseminação desse modelo de negócio se deu por volta das 
décadas de 50 e 60. Esse foi um período onde muitos investimentos foram feitos a fim de 
modernizar o capitalismo brasileiro. Essa modernização acarretou não só em uma nova faceta 
para o cenário comercial, mas também, para as cidades de uma maneira geral. Nesse 
contexto, passasse então a um novo nível do cenário comercial brasileiro, onde foram criados 
novos produtos, mais eficientes e de melhor qualidade, que vieram a fazer parte do cotidiano 
da população. Inclusive o novo produto denominado Shopping Center (GAETA, 1992:49).  
 
De acordo com Pintaudi (1989: 80) /.../os S.C(s). aparecem num momento em que a economia 
brasileira se desenvolve com a formação de monopólios, e os shopping centers representam 
esta tendência em nível das atividades comerciais varejistas, que não possuíam nenhum 
poder de mercado, exceto as grandes lojas e os supermercados [...]. Desde meados da 
década de 60, quando foi inaugurado o primeiro shopping center no Brasil, o Shopping 
Iguatemni, o respectivo setor vem se desenvolvendo em grande velocidade.  
 
Sua Essência Capitalista: Alguns apontamentos  
 
O modelo S.C(s)., de acordo com o autor, é , até então, o setor privado que tem a iniciativa 
da sua criação. Caracteriza-se como um espaço público de domínio privado com 
funcionalidades que vão desde a comercialização de produtos e serviços até a criação de 
novos meios de socialização. Funciona como uma combinação de interesses entre lojistas, 
população, governo e sobretudo, proprietários e acionistas do empreendimento. É 
meticulosamente pensado e estruturado, de maneira que aumente as chances de sucesso 
deste. Sua base é uma administração centralizada e especializada que investe e mantém 
essa junção de fatores essenciais ao negócio. A justificativa para sua criação se dá pela 
necessidade de monopolização do espaço para a reprodução de capital, para que possam 
ser equacionados os problemas relacionados ao seu surgimento (PINTAUDI, 1989).  
 
Acerca do trecho acima, corroborando a ideia de Pintaudi (1989), a autora faz três 
apontamentos:  
 
1º Sobre a ampliação e reprodução constante de capital é afirmativo dizer que a reprodução 
do capital, num contexto econômico, se concretiza no fato que nossa sociedade está imersa 
no “consumo de mercadorias”. Sobretudo no Brasil, os S.C(s). atuam, principalmente, na 
ampliação;  
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2º A concreção do fato supracitado se apoia em dois pilares. De um lado na aglomeração de 
atividades empresariais e de outro na monopolização do espaço. Sobre esse aspecto Langoni 
(1984: 56) afirma [...] o aspecto marcante nos shopping centers não é o aparecimento de uma 
inovação de caráter físico (por ex., um equipamento), e sim os ganhos de eficiência 
associados a uma aparentemente realocação de fatores de produção [...]. A estrutura física 
do shopping centers é num certo sentido, convencional, apenas utilizando de maneira 
inteligente todos os desenvolvimentos ocorridos na indústria da construção, de materiais e de 
equipamento imobiliário; e  
 
3º Nesse ponto, ele comenta sobre a origem do capital empregado nesses empreendimentos. 
PINTAUDI (1989) afirma que o importante é entender que o grande capital encontrou a 
maneira de melhor reproduzir-se, através da concentração da atividade comercial e seu 
respectivo controle, via monopólio do espaço de vendas. Em outra oportunidade, a autora, 
discutindo as fontes de financiamento dos S.C(s). indica que [a]pesar de não contarmos com 
34% da informação, fica bastante evidente a grande participação dos bancos na construção 
de Shopping Centers [...] As vantagens para o capital financeiro e imobiliário são grandes, já 
que o local de comercialização não é vendido e sim alugado, o que significa dizer que o(s) 
proprietário(s) do imóvel estarão sempre auferindo a renda de monopólio que é paga com o 
superlucro (re-apropriação de parte da parcela de mais-valia produzida socialmente, que 
anteriormente era destinada ao capital comercia) obtido pelo comerciante por estar naquele 
lugar de comércio [...].  
 
Dessa forma, basicamente, um empreendimento como os S.C(s). visam o consumo 
desenfreado. Para que isso aconteça, deve haver uma produção intensa de bens, produtos e 
serviços que subsidiem sua existência.  
 
Sem necessidade, não há razão para haver qualquer tipo de produção. Por sua vez, o 
consumo reproduz a necessidade (MARX, 1977: 220). Sob esse viés, é possível afirmar que 
os S.C(s). atuam, diretamente, sobre o consumo, e indiretamente sobre a produção, criando 
necessidades que o mesmo se propõem a suprir.  
 
O referido seguimento necessita e abre margem ao aparecimento de profissionais 
especializados que se utilizam de técnicas super elaboradas, desde planejamento estratégico 
ao marketing. Essas técnicas visam, essencialmente, estimular o consumo e garantir a 
rentabilidade do empreendimento que, por sua vez, investe maciçamente para que isso 
aconteça.  
 
De acordo com o autor, a concepção do projeto de um S.C. não se dá por acaso. Vários itens 
são analisados até a escolha do lugar, tipo de construção e público ao qual a empresa 
pretende atender. Dentre os fatores analisados, estão: a renda da população local, hábitos de 
compra e desejos do público alvo. Para com isso, optar por uma “empresa âncora” que servirá 
como chamariz para o local.  
 
Tudo isso, ainda de acordo com o autor, serve como uma “articulação racional” para que 
sejam geradas possibilidades de acumulação de capital em um modelo, substancialmente, 
monopolista.  
 
No Brasil, esse tipo de capitalismo monopolista se consolidou por volta da década de 60. De 
acordo com GAETA (1992: 48-49) “as alterações sócio-políticas, burocrático-estatais e 
financeiro-industriais, promovidas na mencionada década, implicaram a determinação de uma 
nova dinâmica no mercado consumidor brasileiro”. O surgimento dos S.C(s). trouxe para o 
nosso país, conforme salienta o autor, “novos padrões de sociabilidade (hábitos, 
comportamentos, rotinas etc.)” que transformaram as zonas urbanas.  
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O consumo, antes um instinto necessário e fundamental à sobrevivência, encarna agora uma 
propensão midiatizada e modificada pelo objeto (LUKACS, 1979: 69). Desse modo, o 
chamado “novo consumidor” se encontra imerso em um mercado viabilizado pelo novo 
produto “S.C.” que, por sua vez, traz uma nova faceta ao consumo. Junto a essa nova lógica 
capitalista e os novos meios de consumo, novos meios de socialização, também, surgem, 
afetando as rotinas e o meio ao qual vivem as pessoas. Essas mudanças afetam o meio, 
fazendo com que estes se tornem elementos disseminadores da lógica do consumo. Essa 
privatização do meio ambiente faz com que os elementos que antes serviam como espaço de 
encontros e socialização, passem a sofrer uma espécie de polarização territorial. De um lado 
a dita “territorialidade” marcada pela presença de camelôs e vendedores ambulantes, na parte 
mais popular. Do outro, a versão mais requintada do consumo, ao qual pertencem os S.(s).  
 
Essa nova lógica capitalista, veiculada a marcas, produtos e demais elementos de consumo, 
aliado as estratégias de marketing, traz consigo um caráter agregador, fazendo com que o 
modelo torna-se aceitável e harmônico junto a um ambiente artificial e meticulosamente 
planejado. Dessa forma, faz-se de um sistema restrito a acumulação de capital e distribuição 
de mercadorias, um modelo com grande aceitação e que promove entretenimento e bem estar 
social.  
 
“[o]...capital comercial portanto nada mais é do que o capital-mercadoria que o produtor 
fornece e tem de passar por processo de transformação em dinheiro, de efetuar a função de 
capital-mercadoria nó mercado, com a diferença apenas de que essa função, em vez de ser 
operação acessória do produtor; surge como operação exclusiva de variedade especial de 
capitalistas, os comerciantes, e adquire autonomia como negócio correspondente a um 
investimento específico (MARX, 1984b: 310).”  
 
Nesse movimento constante no que consiste a produção, distribuição, troca e circulação, os 
S.C(s). se fazem presentes, atuando como plataforma de conversão de todos esses 
elementos em unidade monetária, ou seja, dinheiro.  
 
Seja como elemento de um sistema capitalista-monopolista bem estruturado ou mesmo 
cumprindo uma função social em uma sociedade cada vez mais complexa e atarefada, os 
S.C(s). multiplicam-se e tornam-se cada vez mais presentes na vida das pessoas. E essas, 
por sua vez, cumprem seu papel, tornando-se cada vez mais dependentes de seus serviços 
e facilidades. 
 
IV – O shopping center 
  
Apesar do baixo índice de IDH, classificando Cariacica como um dos municípios mais pobres 
da Grande Vitória (e proporcionalmente de todo o Estado), após as políticas governamentais 
sócio-econômicas, sobretudo de sucessivos governos federais, de amparo a uma população 
menos assistida, e com governos municipais empenhados num desenvolvimento estrutural 
no município, Cariacica alcançou em 2010 renda per capita no valor de R$ 620,89, 
comprovando a ascensão de uma classe até então provida de poucos recursos financeiros, 
uma vez que em 1991 a renda per capita do município era de R$ 306,87 aumentando para 
R$ 432,25 em 2000.  
 
A elevação da renda por habitante de Cariacica – possibilitada políticas governamentais de 
inclusão social – atraiu novos investimentos ao município como a construção do primeiro 
shopping, administrado pelo grupo empresarial Sá Cavalcanti, o Shopping Moxuara. Ou seja, 
diante de uma conjuntura econômica favorável, decorrente de derradeiras e inclusivas 
políticas econômicas sociais governamentais foram possíveis não apenas maior acesso ao 
consumo por uma população antes acuada economicamente, mas também a criação de 
produtos, serviços e lugares específicos para essa população, como a construção de 
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shoppings em regiões periféricas.  
 
No estado do Espírito Santo temos como exemplo a construção de empreendimentos 
comerciais voltados para um publico determinado comercialmente, que outrora não era 
consumidor, mas em face de uma nova realidade socioeconômica nacional, tem a partir de 
então, os holofotes mercadológicos voltados para seu consumo.  
 
Temos como exemplo o Shopping Mestre Álvaro na região de Carapina, destinado para os 
bairros de classe baixa e média baixa, como Carapina, Central Carapina, Eurico Salles, Bairro 
de Fátima, Manoel Plaza, Novo Horizonte, São Diogo, Central Carapina, dentre outras 
localidades situadas no entorno do Shopping. Com academias, atrações infanto-juvenis 
sazonais, a até mesmo boate, o shopping amplia o conceito exclusivamente comercial, 
agregando a seu território um ponto de diversão e, de certo modo, de confraternização familiar 
(mesmo que ainda com caráter comercial). A diversão que antes se dava através de 
piqueniques cm parques, hoje ocorre nas praças de alimentação dos centros comerciais, 
sendo as lanchonetes com suas logomarcas e brindes simbólicos, um desejo de consumo a 
ser saciado. 
 
O mesmo pode ser observado no entorno do bairro Laranjeiras com a construção do Shopping 
Montserrat também voltado para uma classe de menor poder aquisitivo a médio, moradores 
de bairros como Valparaíso, Laranjeiras, Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Carapebus, 
Barcelona, Chácara Parreiral, Serra Dourada, José de Anchieta, Jardim Limoeiro, 
Manguinhos, dentre outras localidades cujo shopping alcança não apenas como um centro de 
consumo, mas também como um complexo de diversão com cinemas, pistas de kart,  
exposições e feirões de diversos segmentos (automóveis, plantas, casamentos, livros), que 
por meio de um certo ludismo, atingem a razão primária de um shopping, as relações 
comerciais, mesmo que por meio apenas de divertimento, convertidos, por vezes, a 
casquinhas de sorvete de R$ 3,00.   
 
Em Cariacica, na chamada Grande Campo Grande foi inaugurado no dia 06 de maio de 2015 
o Shopping Moxuara, na região fronteiriça entre Cariacica e Viana. A inauguração usou como 
mote atrativo o fato de que este seria, e ainda é, o primeiro shopping de Cariacica. 
 
Segundo reportagem6 com os empreendedores do estabelecimento, pertencente ao Grupo 
Sá Cavalcante (também proprietários dos shoppings acima citados), Cariacica era o único 
município do Brasil com mais de 400 mil habitantes que não tinha um shopping.   
 
Para os idealizadores7 do Shopping Moxuara, ele atende não apenas aos moradores da 
região chamada de Grande Campo Grande, mas também de municípios da Região Serrana, 
como Domingos Martins e Marechal Floriano, além da Região Sul Litorânea. Consideremos 
aqui o que chamamos de Grande Campo Grande, um complexo de bairros vizinhos e 
próximos a Campo Grande como Jerusalém, Nova Jerusalém, Flexal II e III, Nova Palestina, 
Jardim Botânico, Padre Gabriel, Castelo Branco, São Geraldo, São Francisco, Campo Verde, 
Flor do Campo, Nova Rosa da Penha, Morada de Campo Grande, Porto de Santana, Itacibá, 
Porto Novo, Novo Brasil, Buraco do Sapo, Aparecida, Morro do Sesi, Oriente, Nova Brasília, 
Santana, Cariacica Sede, Mata da Praia, Morro do Expedito, Tabajara, Marcilio de Noronha, 
Areinha, Viana Sede, entre outros, assim como áreas rurais de Viana e de Cariacica (o Alto 

 
6 Disponível em: < http://sindilojistascariacica.sicomercio.org.br/inauguracao-do-shopping-moxuara > . 

Acesso em 16 out. 2016. 

7 Disponível em: < http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/shopping-inaugura-em-cariacica-

es-com-mais-de-mil-vagas-de-emprego.html >. Acesso em 16 out 2016. 

http://sindilojistascariacica.sicomercio.org.br/inauguracao-do-shopping-moxuara
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/shopping-inaugura-em-cariacica-es-com-mais-de-mil-vagas-de-emprego.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/shopping-inaugura-em-cariacica-es-com-mais-de-mil-vagas-de-emprego.html
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Roda D’ Água), e demais bairros atravessados pela da Estrada do Contorno, porção Cariacica. 
 
Dessa maneira, a população desses bairros não mais precisarão de longos deslocamentos 
para shoppings de regiões nobres, cujo requinte, cristalizado nos olhares que recebem, seja 
pelas roupas “inapropriadas”, seja pela sua cor de pele, causam a essa população um certo 
desconforto em não estarem nos “seus lugares”. 
 
Deste modo, com um shopping próximo não apenas a suas residências, mas de certa forma, 
mais coerente com a realidade social e cultural que circunda esse público, é possível que 
usufruam de um consumo e divertimento, que, de certo modo, lhes confere sentido de 
pertencimento a um mundo globalizado, em que os shoppings são simbolicamente os grandes 
quintais com ruas climatizadas, revestidas com acolhedores mármores brilhantes, numa 
agradável temperatura proveniente dos potentes condicionadores de ar. Para os 
frequentadores  
 

[…] Entrar em um shopping center é sair de sua cidade, de seu país, da sua 
sociedade, do seu Lugar, para entrar num fragmento do mundo globalizado. 
O shopping do Lugar representa uma parte do todo que é o mundo 
globalizado (ANDRADE, 2007, p. 74). 

  
Para essa população “[…] o consumo torna-se lazer e magia também por meio da 
teatralização das relações sociais que procuram novos ritos de socialidade” (FREITAS, 2011, 
p. 26). Haja visto os rolezeiros, que superam a ordenação consumista do shopping, em 
detrimento a um lazer, uma sociabilidade que visa muito mais uma espécie de visibilidade  
que um status de “carregadores de sacolas de grife”. 
 
Muitos moradores desses bairros têm no shopping um atrativo para momentos de 
sociabilidade, diversão e visibilidade (por meio também das redes sociais), elementos que 
conferem um sentimento de pertencimento dentro de um território "seguro", o que não 
encontram em seus bairros de origem, seja por falta de espaço humanizado adequadamente 
para reuniões festivas como os rolezinhos, seja por uma violência que assola quotidianamente 
tais bairros (muitos deles afetados por tráficos de drogas e suas consequências, por vezes 
trágicas), seja ainda, por vezes, apenas pelo encantamento que os corredores envidraçados 
exercem numa juventude em busca do que lhes é apresentado e apreendido como belo, o 
shopping e suas configurações estéticas. Além disso, o shopping vem encobrir a deficiência 
infra-estrutural da cidade, convertida em horas de prazer: 

 
[…] Não há nos shoppings buracos, chuva ou calor. Também, em sua grande 
maioria, não apresentam relógios já que o ideal é a sensação de “não sentir 
o tempo passar”, que não se apresenta como tempo histórico. Em outras 
palavras, o shopping center representa um espaço onde é possível não 
encadear os fatos em uma sequencia linear lógica: o tempo não é utilizado 
funcionalmente como um sistema de medição ou contagem dos 
acontecimentos […] (SOARES, 2000, p. 55). 

 
Assim, o Shopping Moxuara simula um oásis urbano, o “[…] simulacro da ‘cidade ideal’[…]” 
(FREITAS, 2011, p. 18). Desta forma, os encontros tornam-se prazeirosos, pela ambiência 
que são realizados, formando assim um reduto catártico para a realidade dos jovens 
moradores da periferia cariaciquense. 

 
[…] Vive-se um prazer coletivo baseado na troca de olhares e no estar-junto 
em passeio. Juntas, dentro dos shoppings centers, as pessoas sublinham 
uma globalidade orgânica que lhes permite uma espécie de gozo estético 
coletivo. A segurança e a facilidade estão cercadas por uma felicidade 
estética plural, colorida, pré-fabricada (FREITAS, 2001, p. 26). 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Dessa nova dinâmica sócio-econômica surge um novo território em Cariacica (posteriormente 
transformado em territorialidade pelos rolezinhos), o Shopping Moxuara, possibilitando novos 
processos de sociabilização, nesse município do Espírito Santo, ainda carente de um 
planejamento urbano adequado, fazendo com que o centro comercial, seja um “[…] lugar de 
simulações, espetáculos e sociabilidades” (FREITAS, 2011, p.19). 
 
Localizado na BR 262, Km 05, n° 6555, possui 30.300 m2, 236 lojas satélites8, 11 lojas 
âncoras e megalojas9, 38 quiosques10, além de 01 praça de alimentação com 28 restaurantes/ 
lanchonetes, capazes de receber cerca de 1.200 pessoas, 05 salas de cinema com 1.300 
lugares, além de 1.560 vagas de estacionamento. Afinal, com a ascensão econômica de uma 
classe trabalhadora, os automóveis saíram do patamar de sonho de consumo para um bem 
real, o que permite que grande parte do público consumidor do Shopping Moxuara possua 
carro, fato comprovado pela presença de stands de diferentes montadoras, assim como a 
montagem de uma loja da renomada marca Toyota no estacionamento do Moxuara. 
 

[…] O que se percebe é que o shopping foi capaz de se colocar como o (ou 
pelo menos se apresentar como possível substituto) novo centro da cidade, 
ao criar um rearranjo urbano. A cidade modifica-se como resposta ao novo 
ambiente e as novas perspectivas de sociabilidades […] (RIBEIRO, 2011, p. 
82). 

 
Desta forma, é possível considerar que a instalação de um shopping na periferia da Grande 
Vitória, especificamente em Cariacica, atendeu a uma demanda latente de consumo, e 
sociabilidade, dessa população e adjacências. Assim, o shopping torna-se  
 

“[…] um espaço de co-presença em que frequentadores, ao mesmo tempo 
em que avaliam, são avaliados, interpretam símbolos e são também 
propagadores de outros símbolos, são simultaneamente sujeito e objeto. 
Ocorre aí uma visibilidade mútua, em que as pessoas são simultaneamente 
atores e observadores […]” (BARTOLY, 2007, p. 33).  
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UTILIZAÇÃO INSTITUCIONAL NÃO DECLARADA DA LÓGICA DO PERFIL DE RISCO 
COMO ELEMENTO JUSTIFICADOR DA ATUAÇÃO VIOLADORA DO ESTADO – UMA 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem o objetivo de tratar sobre o complexo sistema de seletividade penal 
implantado pela máquina estatal, que funciona de maneira oculta, sob a falsa ideia de boa 
política de organização social, e seu falacioso pretexto de combate à criminalidade. Pretende-
se, pois, a partir da análise crítica das teorias criminológicas acerca da lógica do perfil de 
Risco (ou Política Criminal Atuarial) e a teoria do Direito Penal do Inimigo, examinar a 
ocorrência da famigerada operação policial deflagrada no Morro Jesus de Nazareh, no 
Município de Vitória, no Espírito Santo, notadamente no tocante a sua constitucionalidade e a 
sua legalidade, sobretudo no que atine à utilização do chamado “mandado judicial coletivo”, 
utilizado na ocasião. 
 
Palavras-chaves: perfil de risco – criminalidade – direito penal do inimigo – mandado coletivo. 
 
SUMÁRIO 
 
1. Introdução. 2. Perfil de risco e a sua aplicação prática na sociedade. 3. A construção social 
do inimigo na realidade periférica brasileira. 4. A análise da racionalidade por trás do uso dos 
“mandados coletivos”. 5. Considerações Finais. 6. Referências. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O objeto da presente pesquisa tem como ponto de partida a análise crítica do chamado 
“Direito Penal do Inimigo”, teoria desenvolvida na Alemanha pelo jurista alemão Günther 
Jakobs, com foco e centralidade ideológica voltada a um tipo específico de criminalidade que 
rondava à época – e ainda ronda – a Europa e os EUA. Trata-se, pois, do que se convencionou 
chamar de “terrorismo”. 
 
Sobredita teoria se constrói a partir do seu contraponto, vale dizer, o que o jurista chamou de 
“Direito Penal do Cidadão”, aquele em que o Estado faz valer direitos e garantias, 
assegurando ao cidadão obediente as leis, proteção e zelo, garantindo-se, assim, o 
funcionalismo da justiça. Baseado nisso, a proposta de Jakobs é tornar o cidadão que infringe 
as normas e regras, quer dizer, aqueles que quebram o contrato social e a relação harmônica 
com o Estado de Direito, rompendo com o Direto Penal do Cidadão, um inimigo do Estado, 
aplicando-se a esse indivíduo (ou a grupos desses mesmos indivíduos) uma punição mais 
severa. Trata-se, pois, do famigerado “Direito Penal do Inimigo”. 
 

 
11 Graduanda em Direito na Faculdade Multivix – Cariacica, membro-pesquisador do Grupo sobre 
estudos criminológicos, na mesma instituição. E-mail: gmandrade95@gmail.com. 
12 Graduando em Direito na Faculdade Multivix – Cariacica, membro-pesquisador do Grupo sobre 
estudos criminológicos, na mesma instituição. E-mail: romulocnunes55@gmail.com. 
13 Doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais na Faculdade em Direito de Vitória. Mestre em 
Direito. Professor-líder do Grupo sobre estudos criminológicos na Faculdade Multivix – Cariacica. 
Docente na mesma instituição. Advogado. E-mail: lucas-kaiser@hotmail.com. 
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O tema abordado por Jakobs suscitou no Brasil relevantes discussões jusfilosóficas, 
notadamente a respeito da possibilidade de aplicação da lógica do Direito Penal do Inimigo 
no direito penal brasileiro. E isso porque, a partir de uma análise fática, num primeiro 
momento, seria impossível falar de Direito Penal do Inimigo no Brasil, pois que aqui não existe 
um Direito Penal do Cidadão concreto. Ao contrário, o que temos impregnando no território 
brasileiro é uma desigualdade social desenfreada, uma série de violações aos direitos e 
garantias do cidadão, preconceito racial e social, dentre outros incontáveis problemas 
descaracterizadores desse “Direito Penal do Cidadão”. 
 
Aliás, no que atine ao “Direito Penal do Cidadão” no Brasil, tem-se que, não obstante 
materializado no Código Penal e no Código de Processo Penal, além das leis penais esparsas 
vigentes em todo o ordenamento jurídico, bem como os Direitos Fundamentais Garantidos na 
Constituição Federal de 1988, não se verifica a aplicação efetiva dos seus postulados.  
 
Vale dizer, existe, pois, na teoria, dentro de um Estado de Direito, fundado que é em princípios, 
em valores e em regras, caracterizado quando o Estado garante a seus integrantes, direitos 
e deveres, sufrágios, cargos públicos, acesso à justiça, entre outros, visando à efetiva 
materialização do valor “justiça”. Trata-se do que o jurista brasileiro Goffredo Telles Júnior 
classificou como as principais notas do Estado de Direito, quais sejam: “por ser obediente ao 
Direito; por ser guardião dos direitos; e por ser aberto às conquistas da cultura jurídica”. 
 
Dessa forma, de acordo com Fabres, (2006) só existirá um Direito Penal do Inimigo quando 
houver de fato um Direito Penal do Cidadão. Com a ausência desse direito social, o Estado 
Soberano, apesar de não haver previsibilidade legal para isto, age de maneira a se tornar um 
Estado de Exceção, totalmente contrário ao Estado de Direito, ao qual foge de seus próprios 
princípios e de suas regras, se eximindo da reponsabilidade de seguir as próprias Leis.  
 
Pois bem, nesse sentido, como elemento motivador da presente pesquisa, indaga-se: Em que 
medida a utilização institucional não declarada da lógica do perfil de risco, como elemento 
justificador da atuação do Estado, promove a construção social do morador da periferia como 
inimigo do Estado? 
 
Como objeto de análise, tem-se como pretensão examinar a utilização dos chamados 
“mandados coletivos”, recentemente autorizados judicialmente, no Município de Vitória, no 
Estado do Espírito Santo, possibilitando a atuação do braço armado do Estado no bairro Jesus 
de Nazareh, que, por sua vez, será o lócus privilegiado de observação, para a aplicação das 
reflexões teóricas a seguir realizadas. 
 
2 PERFIL DE RISCO E A SUA APLICAÇÃO PRÁTICA NA SOCIEDADE14 
 
O combate incessante do Direito Penal é contra a “criminalidade15”, enquanto fenômeno eleito 
como motivador da ação ininterrupta do Estado, enquanto cruzada contra uma suposta maior 
das guerras existentes. 
 
Não há como dizer com precisão, onde, como, porque ou por quem a criminalidade foi 
criada16, uma vez que a delinquência delineadora do cenário criminalístico é subjetiva, 

 
14 Reflexões realizadas a partir da obra do teórico Maurício S Dieter, ao final devidamente 

mencionada. 
15 É bem verdade, porém, que não se trata de qualquer criminalidade que interessa a ser combatida, 
senão aquela criminalidade “selecionada”; daí a noção de “seletividade penal”, que ficará mais clara 
adiante, quando se tratar do tema da “Política Criminal Atuarial”. 
16 Trata-se, pois, da noção de que embora o início seja histórico, o princípio é sempre mitológico. Atribui-
se, portanto, exatamente ao mito a ideia do crime inaugural. Assim, numa análise retrospectiva – 
segundo a noção mimética girardiana de que há sempre crime antes de crime, de modo que o crime 
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intrínseca e ultrapassa as barreiras geográficas sendo de alcance global, abrangendo as 
áreas psicológicas, políticas, filosóficas, éticas, sociais, culturais, etc. 
 
De outro lado, algumas teorias tentam auxiliar na compreensão acerca do fenômeno da 
“criminalidade”, bem como, buscam igualmente ajudar a entender o perfil do criminoso, quer 
dizer, quem é ou, ao menos, quem foi selecionado como potencial infrator da lei. E é 
exatamente nesse sentido que, nos limites da presente pesquisa, interessa abordar a ativa 
construção teórico-prática acerca do chamado “perfil de risco”, desenvolvida a partir do velado 
implemento da “Política Criminal Atuarial”. 
 
Também chamada de Lógica Atuarial, em rápida síntese, teve sua origem nos Estados Unidos 
da América, adotando, para dentro do sistema penal – pelos estudiosos Adolphe Jacques 
Quetlet, Henry Buckle e Francis Galton –, a lógica atuarial que nasceu de avançados cálculos 
estatísticos baseados na “Teoria da Probabilidade”, desenvolvida a partir da metade do século 
XVII, tendo como precursores os franceses Blaise Pascal e Pierre de Fermat. 
 
A adaptação da teoria advinda das ciências matemáticas às ciências criminais se deu através 
do sistema “parole boards”, desenvolvido entre o fim do século XIX e começo do século XX, 
nos EUA, implantado por reivindicação dos cientistas especialistas em criminologias, na 
época, que requereram a autonomia e a desjurisdicionalidade da legitimidade jurídico-
científica, ou seja, a reclamação objetivava retirar dos Juízes o poder de libertar um 
condenado e transmitir esse poder aos cientistas criminológicos, que passariam a decidir 
sobre a libertação dos encarcerados.  
 
Esse novo sistema, foi gradativamente ganhando força e sendo aplicado por todos os estados 
americanos. Em síntese, o sistema funcionava da seguinte maneira, ao Poder Judiciário e aos 
Juízes cabia aplicar penas com períodos extensos, e às vezes indeterminados, condenando 
os infratores da ordem social, e aos cientistas eram reservados o poder de soltar esse infrator 
após o “paroles boards”, (comissão administrativa) que era composta pelos próprios 
criminólogos e burocratas, que tinham por competência17 analisarem o comportamento interno 
do réu para dizer se este condenado estava apto ou não para ser incorporado ao seio social 
novamente.  
 
A “liberdade condicionada”, fruto do sistema “parole”, concedida pelos membros da comissão, 
foi internacionalmente aceita e, em 1917 o Estado de Ilinois, por meio de Lei, mais do que 
aceitar, tornou obrigatório aos juízes a sua aplicação, assim se aplicava penas com reclusões 
indeterminadas cumuladas com a “parole”, tanto para jovens quanto para adultos, sob a 
alegação de que esse era um passo fundamental para a ressocialização do infrator, 
consagrando naquela época o referido sistema.  
 
Com o passar dos anos, estudos começaram a mostrar o outro lado da “parole boards”, que 
se mostrou não ser tão fundamental e benéfica aos réus, pois ao aplicar seus procedimentos 
através de suas comissões, retirava do réu e de sua família o acesso à jurisdição e com isso, 
por tabela, retira diversos dos seus direitos. Ademais, criticou-se, também, a sujeição do 
condenado a penas indeterminadas, pois feria o direito à ampla defesa.  
 
Neste sistema, até mesmo os leigos podem perceber que o devido processo legal fora 
totalmente violado, pois retirou dos Juízes o poder de decidir a revogabilidade da pena e 
transmitiu essa competência a cientistas e burocratas. E a prova principal dessa violação do 
devido processo legal é exclusão total da imparcialidade, ponto nodal de regência de todo o 

 
seguinte é sempre resposta a um crime anterior –, tem-se o “crime de Cronos” como sendo o crime 
primeiro dos crimes, dos quais todos os outros se originaram. 

17 Ou falta dela, bom que se diga. 
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significado do Direito e toda a sua ciência.  
 
E a violação da imparcialidade se dá com a própria forma que a comissão da Parole Boards 
é criada, vale dizer, membros escolhidos pelo chefe do Poder Executivo Estadual, o 
Governador, cabendo a ele, em última análise, a decisão sobre o destino da população 
carcerária. 
 
O Parole Boards – também conhecida como “racionalidade científica” –, foi se tornando 
ineficaz e inviável, diante de um crescimento imensurável da criminalidade e da população 
carcerária, cumulado com a falta de recursos para o recrutamento de novos funcionários para 
manter o sistema e a incapacidade técnica dos que já atuavam.  
 
Após o sistema de Parole Boards comprovadamente não conseguir se manter eficaz, no final 
da década de 30 o sociólogo Ernest W. Burgess, propôs nova aplicação do Cálculo Atuarial 
no sistema de Justiça Criminal, batizando o sistema com o nome de Prognasio que passou a 
trabalhar conjuntamente com a Parole. 
 
Segundo o autor, a aplicação do Cálculo Atuarial era possível através de comprovação 
cientifica de que o comportamento humano pode ser previsível, prognosticar através de uma 
avaliação detalhada sob a aplicação de específicos procedimentos impostos ao réu, suas 
chances cometer novos crimes ou os mesmos crimes, quando sair do cárcere, ou seja, com 
esse cálculo seria previsível saber se o condenado seria reincidente.  
 
Assim, buscou-se comprovar cientificamente que o comportamento humano pode ser 
previsível, através de cálculos avançados. A matemática, então, foi peça fundamental, na 
medida em que, sem ela, seria impossível se falar em Lógica Atuarial, e consequentemente, 
seria impossível se falar em Perfil de Risco.  
 
O Perfil de Risco então, é uma estratégia política-criminal, que, de acordo com o estudo 
elucidado pelo Peter Greenwood, utilizando a lógica atuarial, permitiu ao Estado fazer um 
afunilamento de competência punitiva em desfavor da população carcerária considerada de 
alto risco. Identificava-se os membros através de sete fatores binários relacionados à 
criminalidade. Nas palavras do próprio autor Greenwood, sendo identificadas como:  
 

“(...) (a) reincidência específica, (b) permanência na prisão por mais de 50% 
(cinquenta por cento) do tempo nos últimos 2 (dois) anos, (c) existência de 
condenação antes dos 16 (dezesseis) anos, (d) passagem por instituição 
destinada a menores infratores, (e) uso de recente de drogas ou (f) na 
adolescência e (g) desemprego por mais de 50% (cinquenta por cento) do 
tempo nos últimos 2 (dois) anos. 

  
O pesquisador acreditava que os altos índices de crimes cometidos e registrados para fins de 
estáticas eram praticados diversas vezes por um transgressor, que reincidentemente e, até 
mesmo preso, cometia os crimes ou contribuía para a criminalidade. Com o implemento das 
políticas atuarias, e o perfil de risco, analisando os sete fatores binários aos encarcerados, 
seria possível analisar os níveis de risco do indivíduo, através de uma pontuação, qual seja: 
baixo risco de (zero a um ponto), médio (dois ou três pontos). O objetivo principal do trabalho 
era de neutralizar os criminosos de alto risco com seu sistema de Perfil de Risco acreditando 
ser a única medida razoável no controle da criminalidade.  
 
No Brasil, a lógica atuarial não é aplicada no sistema criminal enquanto política 
governamental, embora esteja de maneira enraizada nas práticas de segurança pública e, 
também, jurisdicionais. Houve, em verdade, a criação de um próprio “Perfil de Risco” que poda 
diversos direitos e garantias fundamentais. O “perfil de risco à brasileira” é facilmente 
identificado em nossas periferias e comunidades carentes, e não é possível precisar há 
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quanto tempo está sendo aplicado, e nem por quem foi criado, mas com um pouco de atenção 
é possível percebê-lo quase que tangivelmente na sociedade.  
 
A realidade fática (re)produzida pelos jornais e outros meios de comunicação é a de que a 
cada ano a violência cresce desordenadamente e acua os cidadãos que acabam se tornando 
prisioneiros sem penas ou condenados à crueldade da criminalidade, bem como uma 
impotência da atuação estatal. Vende-se insegurança, janta-se medo. 
 
No que atine ao Espírito Santo, o Governo capixaba propriamente dito, não investe na área 
de segurança pública, prova disso foi a paralisação da Policia Militar em fevereiro de 2017, 
ocasião na qual, a força ostensiva de combate à criminalidade ficou 21 (vinte e um) dias sem 
prestar o serviço de patrulhamento das ruas, lapso temporal em que o território do Espirito 
Santo foi assolado por uma violência sem precedentes. Violência estatal, violência urbana e 
violência midiática, simbioticamente interligadas.  
 
Além da inegável incompetência estatal, no sentido de que as autoridades do Executivo 
Estatal sequer conseguiram negociar com seus próprios funcionários, que representados por 
suas famílias, buscavam melhorias no salário e condições de trabalho mais humanas. É a 
falência da credibilidade pública. Se o Estado não consegue organizar a própria casa, como 
vai conseguir organizar a sociedade? 
  
E é nesse ponto que se chega ao “Perfil de Risco brasileiro” que ao contrário do perfil de risco 
americano que utiliza cálculos matemáticos avançados que permitem estabelecerem fatores 
específicos de analise científica impostos aos detentos e aos já encarcerados, calculando 
suas chances de serem reincidentes na marginalidade, o Brasil, conforme mencionado, criou 
seu próprio perfil de risco para criminalizar pessoas ou grupos de pessoas específicas e 
determinadas e isso tudo com a chancela do Poder Executivo. 

 
De maneira velada o Estado enquadra como perfil de Risco a população pobre, negra, 
analfabeta, moradora de periferia, desempregada, moradora de rua, com escolaridade 
incompleta, e sujeitas a tantos outros descasos do fracasso estatal em garantir o mínimo de 
dignidade para seu povo e são altamente discriminadas pelo próprio Estado e pela alta 
sociedade18. Em contrapartida, fogem do perfil de risco brasileiro; brancos, ricos, os 
moradores de bairros nobres, os que estudam nas escolas particulares, os possuintes de 
plano de saúde particular, os proprietários; o “cidadão de bem19”. 

 
Dessa maneira o perfil de Risco brasileiro tem por objetivo rotular o cidadão pobre e negro, 
que às vezes, por possuir tais características, já nasce sendo um perigo para o Estado e para 
a sociedade, sendo vítima de uma injusta condenação moral, ética e social.  
 
3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO INIMIGO NA REALIDADE PERIFÉRICA BRASILEIRA 
 
Em um primeiro momento, remeteremos a edificação do Estado àquela do Contrato Social. A 
sociedade onde o homem tem seu comportamento regido por regras e deveres com a 
finalidade de ordem social, obedecendo a um poder soberano. O Estado, portanto, desenha 
o indivíduo ideal para seguir suas normas e, assim, aderir ao seu contrato20. 
 

 
18 É a materialização da seletividade penal, fruto do racismo enraizado na cultura e no “DNA” brasileiro. 
“Aos amigos, tudo, aos ‘inimigos’, à lei”. E os inimigos, obviamente, são sempre os outros. 
19 Oportuno lembrar que a expressão “Cidadão de Bem”, era o nome do Jornal editado pela Ku Klux 
Klan. 
20 Esse contrato materializa a criação de um dispositivo normalizante. Vale dizer, cria-se, assim, o 
“normal” e, em sentido contrário, também o “anormal”, como todo aquele que desvia o padrão 
hegemonicamente posto. 
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No momento em que este indivíduo comete um delito, ele por consequência infringe o contrato 
social e assim deixa de ser visto como os demais dentro daquela esfera comum – daí a fuga 
do padrão de “normalidade21”. Em seguida lhe são tirados todos os seus direitos de cidadão 
até que se depare em situação de verdadeira guerra contra o Estado (JAKOBS, p. 25). 
 
Esse indivíduo, então, passa a ser visto como o “inimigo”, portanto restará ao bel-prazer do 
poder punitivo que prosseguirá com sua penalidade podendo esta acontecer sob as mesmas 
estratégias que o delinquente se valeu na configuração de seu delito, mas que se dará em 
forma de sanção para o fato criminoso. É a vingança girardiana enquanto política criminal. 
 
A ideia que se cria de “inimigo da sociedade22”, diz que o ser humano perde a sua essência 
humana para passar a ser um ente sem autonomia ética, moral e ideológica, como expõe 
Raúl Zaffaroni. E nesse prisma, um Estado funcional é efetivamente um estado absoluto, 
soberano. 
 
Sob essa teoria, o alemão Günther Jakobs trabalhou a visão criminalizadora do indivíduo. 
Suas teses buscam formular um novo paradigma capaz de satisfazer as ideias de 
criminalização, uma forma própria de tratar o apenado como verdadeiro oponente do direito 
penal. Daí o reforço ao papel de “inimigo”. 
 
Sua ideia central é atacar o espectro de inimigo, seu âmago, e, por isso, cria-se um grupo de 
sujeitos intitulados por suas ações mais severas para a identificação no meio da sociedade, 
assim este grupo será merecedor de punições diferenciadas e, por consequência, mais 
rigorosas.  
 
Neste raciocínio, entende-se que, a priori, em uma sociedade todos são considerados 
“cidadãos”. A transição da condição de “cidadão” para “inimigo” se dará mediante a 
habitualidade delitiva, a reincidência. Neste sentido, esclarece Thiago Fabres de Carvalho (p. 
212) 

 
a consequência desta constatação é a tentativa de engendrar um “modelo 
ideal” de exceção que, contrastando com o tipo ideal de garantias, o que 
denomina de “Direito Penal do Cidadão”, estabeleça uma nova pauta 
normativa para o tratamento punitivo do “individuo perigoso”, do “inimigo”. 

 
Jakobs, por sua vez, estabelece que “denomina-se ‘direito’ o vínculo entre pessoas que são 
titulares de direitos e deveres, ao passo que a relação com o inimigo não se determina pelo 
direito, mas pela coação. 
 
A distinção que Jakobs faz entre os dois conceitos, isto é, entre o “direito penal do cidadão” e 
o “direito penal do inimigo”, deseja mostrar que os dois tipos ideais estão inseridos na 
sociedade, mas não se manifestam de modo puro. O que liga ambos os modelos é a forma 
em que a pena é aplicada, a visão de poder se aplicar a pena como contradição ou como 
asseguramento.  
 
Neste sentido, o asseguramento se configura na tentativa de ordem social, de evidenciar que 
o cidadão possui bases a serem seguidas e respeitadas. Por outro lado, no momento em que 

 
21 Oportuno dizer, que, na prática, as razões que levaram à delinquência são ignoradas. Quer dizer, 
ignora-se a raiz do problema, atentando-se somente para seu resultado. Procura-se tratar o efeito como 
sendo a causa do problema. 
22 Uma vez que, a partir do contrato social, houve o confisco do conflito por parte do Estado, de modo 
que todo o crime então praticado, muito mais do que uma mera infração, representava um atentado 
contra a própria soberania do Estado. Ou seja, todo o crime passou a ser um crime lesa-majestade, daí 
todo criminoso ser um “inimigo da sociedade”. 
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este ente ataca a vigência da norma penal, a ele é aplicada a pena como contradição, para 
que não se afaste o prisma da ordem social e da confiança nas instituições, mas que também 
venha a ser devidamente punido. O ideal é que ambos os modelos funcionem efetivamente 
no determinado regime de direitos. 
 
No cenário brasileiro a dispersão deste compilado de ideias se manifesta claramente 
conforme as classes sociais a que se pertence, conforme a existência de inimigos nomeados 
como traficantes, presentes, por exemplo, nas categorias de crime organizado.  
 
Acontece, porém, que a separação defendida por Jakobs de um direito penal do cidadão e 
um direito penal do inimigo não se aplica ao sistema penal brasileiro, embora facilmente visível 
essa disseminação. O que se vê é aplicação tão-somente de um modelo autoritário e 
inequívoco de exceção deixando de lado toda uma construção gradativa de garantias. 
 
A construção gradual de respeito à liberdade e às conquistas que surgiram ao longo do tempo, 
responsáveis por criar a possibilidade de uma vida digna após tantos traumas e lutas que 
caminharam anos a fio, são elementos fundamentais a um Estado de Direito. Entretanto o que 
se vê, na verdade, é o abandono da busca pelos direitos fundamentais que gera verdadeiro 
desrespeito e não elimina, tampouco diminui o combate aos espectros de crime. 
 
É nesse sentido que Thiago Fabres de Carvalho afirma que, “a vida humana aparece nua, 
submetida aos desígnios do poder soberano, com seu proeminente poder de decidir em que 
momento a vida deixa de ser politicamente relevante” (p. 220). 
 
Neste diapasão, imperioso mencionar a construção teórica proposta por Fabres, denominada 
de “O Direito Penal do inimigo e o Direito Penal do homo sacer da baixada: exclusão e 
vitimização no campo penal brasileiro”, que expõe a degradação dos direitos fundamentais e 
o espectro do homem sagrado23, uma relação que o autor faz com o homem contemporâneo. 
 
Partindo para análise legítima da construção social do inimigo na realidade periférica 
brasileira, é importante destacar ainda o conflito existente entre a teoria usada por Günther 
Jakobs para explicar o Direito Penal do inimigo e o Estado Democrático de Direito. Conforme 
já exposto, incumbe ao Estado a função de aplicar a lei e assim regular o convívio da 
sociedade. Compete também ao Estado a função aplicadora da pena e o direito de punir. 
Entretanto, não se pode olvidar que este direito sofre limitações no âmbito das garantias e 
dos direitos fundamentais da pessoa humana e a partir do momento em que o indivíduo 
começa a ser tratado como objeto de direito e não como possuidor de direito, o Estado perde 
a sua essência democrática. 
 
Thiago Fabres de Carvalho (2006), acerca do cenário de exclusão e vitimização do direito 
brasileiro, disserta que 

 
os processos de exclusão e vitimização dos segmentos sociais subalternos 
representam a missão não declarada do sistema penal brasileiro, mediante 
a punição implacável ou a escancarada e desinibida eliminação da 
população negra e/ou pobre dos grandes centros urbanos, 
escandalosamente assumidas como forma e estratégia de manutenção da 
“ordem social”. 

 
O sistema penal brasileiro é marcado desde o início pela produção dos fenômenos políticos 
da invisibilidade pública e da humilhação social, o que reflete na construção sistemática de 
inimigos públicos e terror coletivo (FABRES, 2006, p. 236) Pode-se afirmar que essa visão 

 
23 A sacralidade do sujeito está na exata medida em que ele é posto ao sacrifício. É, portanto, o homem 
matável. 
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criminalizadora da pobreza é uma herança deixada pelos povos antigos, das práticas penais 
onde pessoas eram punidas em razão de suas crenças, práticas religiosas, origens, raças e 
cores e perseguiam-se indivíduos, grupos e classes sociais. 
 
Lembremos dos mecanismos usados para o domínio dos povos, como a população negra que 
era submetida à escravidão, aos apenados que sofriam com os suplícios e tantas outras 
práticas desumanas. O Direito vem então para deslocar a ação repressiva das mãos dos 
domínios das classes poderosas, para as mãos de um ente abstrato, neutro que estaria 
encarregado de julgar os novos delitos (FABRES, 2006, p. 224). 
 
O que acontece no cenário brasileiro é uma espantosa exclusão de classes socioeconômicas, 
visto que a criação cultural e capitalista do mercado de trabalho, bem como a difícil inclusão 
das classes pormenorizadas na educação, na cultura, no esporte gera uma condenação e 
uma marginalização dos mesmos. Neste sentido, esses indivíduos, vivendo numa espécie de 
luta perpétua, ficam à mercê da violência física e moral e perdem a oportunidade de gozar 
uma vida digna. 
 
4 ANÁLISE DA RACIONALIDADE POR TRÁS DO USO DOS “MANDADOS COLETIVOS” 
 
No mês de agosto do corrente ano (2017), uma megaoperação aconteceu na cidade de 
Vitória, mais precisamente no Morro de Jesus de Nazareh, realizada pelas policias Militar, 
Civil, Federal e Rodoviária Federal. A operação teve início às 5h da manhã interditando parte 
de uma das principais avenidas da capital, a “Avenida Beira-Mar”.  
 
Na ocasião, as aulas das escolas foram suspensas, os moradores restaram impedidos de sair 
ou entrar no Morro. Não apenas a área “terrestre” do morro foi interditada, mas, inclusive, 
havia patrulhamento de uma lancha da Policia Militar no mar ao redor da comunidade, bem 
como helicópteros sobrevoavam a baía de Vitória para evitar qualquer tentativa de fuga.  A 
operação que visou combater o tráfico de drogas e prender organizações criminosas dividiu 
opiniões entre os estudiosos do Direito e a sociedade. Uns acreditaram ter sido valida e 
eficiente, outros, a partir de um olhar mais crítico – do qual se compartilha – defenderam a 
ideia de se tratar, acima de tudo – e para dizer o mínimo – de abuso de poder. 
  
Cumpre destacar que, de acordo com a Policia Militar, os policiais se valeram de um “mandado 
judicial coletivo” para adentrar casas e buscar provas e evidências de práticas delituosas. 
Sobre isso, o art. 5º da CR/88 dispõe, em suma que, a residência deve ser intimamente 
respeitada, sendo vedada sua violação, salvo em caso de flagrante delito, ou em casos de 
prestação de socorro, ou por meio de ordem judicial. Ora, daí, portanto, a enorme discussão 
que circunda a temática, ante a incompatibilidade entre a norma constitucional e a atuação do 
ente estatal. 
 
Nesse sentido, explicitando o conceito de busca, segundo Nucci (2015, p. 459), trata-se do 
movimento desencadeado pelos agentes de Estado para a investigação, para a descoberta e 
para a pesquisa de algo interessante para o processo penal, realizando-se em pessoas ou 
lugares. 

 
Não se pode olvidar a natureza da busca, que visa a obtenção de provas seja para formação 
do corpo de delito ou para apreender coisas. Tanto a busca quanto a apreensão podem ser 
vistos como meios assecuratórios ou como meios de prova. 

 
O fundamento e proteção da busca em domicilio é matéria de dispositivo constitucional, 
preceituada no art. 5º, XI, da Constituição Federal que diz “a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação 
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judicial”. 
 
O mandado judicial coletivo, também chamado de busca genérica, ocorrerá quando a mesma 
deixar de atender aos requisitos formais do art. 243 do Código de Processo Penal, sendo 
estes, a indicação, mais precisa possível, da casa em que será realizada a diligência e o nome 
do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que 
terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; deverá também mencionar os motivos e os 
fins da diligência, e ser ainda subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expedir. 
Cumprindo os requisitos, tem-se o mandado de busca individual onde sua finalidade é 
proceder com a prisão de indivíduos cuja esta já fora decretada anteriormente. 

 
Nucci (2015, p. 467) prossegue, apontando claramente que 

 
não é possível admitir-se ordem judicial genérica, conferindo ao agente da 
autoridade liberdade de escolha e de opções a respeito dos locais a serem 
invadidos e vasculhados. Trata-se de abuso de autoridade de quem assim 
concede a ordem e de quem executa, indiscriminadamente. Note-se que a lei 
exige fundadas razoes, não se podendo acolher o mandado genérico, 
franqueando amplo acesso a qualquer lugar. 

 
Em sentido semelhante, Aury Lopes Jr. (2016, p. 536), como sua categoria habitual, esclarece 
que 
 

situação absolutamente ilegal a nosso sentir são os mandados de busca e 
apreensão genéricos, muitas vezes autorizando a diligência em quarteirões 
inteiros (obviamente na periferia...), conjuntos residênciais ou mesmo nas 
“favelas” de tal ou qual vila. 

 
Importante lembrar que a inobservância das regras para a utilização de mandado judicial 
conduz à ilicitude do ato, podendo ser punido com base no art. 150 do Código Penal - que 
versa sobre violação de domicílio - ou com fundamento na Lei 4.898/60, art. 3º, b, que 
preconiza sobre abuso de autoridade. 
 
4.1 CRÍTICA DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO GENÉRICO 
 
De plano, ao analisar a operação Jesus de Nazareh, sob a vertente constitucional dos 
mandados judiciais, resta claro que se trata de mandado coletivo ao qual se efetivou de 
maneira inquisitorial pelo poder de polícia, pois não se delimitou o objeto ao qual se buscava, 
dando margem à crítica do direito penal do inimigo.  
 
Sendo a lei penal clara em determinar a importância de se expedir mandado judicial para a 
entrada em casa alheia, valendo das fundadas razões, não poderá, portanto, se escusar dos 
motivos concretos e dos fortes indícios de existência dos elementos constitutivos de uma 
certeza. Ignorar estas bases é fazer valer um Estado Policial, um Direito Penal de exceção, 
rejeitando as garantias constitucionais, como o próprio sistema inquisitório faz.  
 
Destarte, resta evidente que o Direito Penal do Inimigo é praticado de maneira velada, 
conduzindo os meios autoritários a deliberarem de forma desigual na política social. Quer 
dizer, a “Emergência Penal” serve de justificativa para o Estado fazer prevalecer as suas 
próprias razões em face da razão jurídica como critério basilar da formação do direito e do 
processo penal. 
 
A representação criminalizadora das condutas previstas na Lei nº 11.343/06, a Lei de Drogas, 
viabilizou a aplicação do poder punitivo com as ideias de “combate” e “guerra” para controlar 
o sistema penal. Os alvos nessa luta são efetivamente os menos favorecidos, moradores de 
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periferia e negros, na qual o Estado justifica sua ação na chamada “emergência penal”. 
Decorre disso a aplicação do direito penal do inimigo ao invés do direito penal do cidadão. De 
forma inquisitória, o Estado elimina direitos inerentes ao indivíduo enquanto humano, por meio 
de suas instituições, colidindo com a estrutura da Constituição Federal, que busca 
salvaguardar a dignidade humana.  
 
Veja-se, não se questiona a necessidade da existência dos mecanismos de segurança 
pública, senão a sua indisfarçável seletividade. O braço estatal que alcança – e bate – na 
periferia não é mesmo que cumprimenta de maneira minimamente respeitosa o morador do 
bairro nobre.  
 
Se a pretensão, portanto, é o combate às práticas de produção, comercialização e consumo 
das substancias tidas como ilícitas24, o que colide com as operações policiais frequentes no 
Brasil, isto é, esse combate tão “bem visto” pelos olhos da mídia – que insiste em disseminar 
muita das vezes a mentira ultrapassando igualmente os limites da intimidade individual e da 
vida privada – não chega às áreas nobres das cidades onde o crime igualmente acontece e é 
camuflado pela manifestação de poder da classe hegemônica. A generalização da favela 
como lugar de bandidos, pessoas sem direito e resultado da criminalidade, não é nada mais 
do que criminalizar a pobreza. 
 
4.2 MAS, AFINAL, EM QUE MEDIDA A UTILIZAÇÃO INSTITUCIONAL NÃO DECLARADA 
DA LOGICA DO PERFIL DE RISCO, COMO ELEMENTO JUSTIFICADOR DA ATUAÇÃO DO 
ESTADO PROMOVE A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO MORADOR DA PERIFERIA COMO 
INIMIGO DO ESTADO?  
 
A realidade, portanto, é que se percebe com clareza que no Brasil o Estado de Direito é 
conveniente e oportuno para algumas classes da sociedade, alternando sua atuação 
conforme sua livre e autônoma vontade, agindo com total discricionariedade em benefícios de 
poucos para prejuízos de muitos.  
 
Com a certeza de sua impunidade o Estado dissemina de maneira oculta a lógica do perfil de 
risco, conseguindo inclusive terceirizar a mão de obra para esse trabalho, incutindo na 
sociedade – de maneira geral – a ideia de que os moradores das periferias e das favelas, os 
negros e os pobres são perigosos, e que a sociedade tem que temê-los, odiá-los e, por isso, 
combatê-los. São, pois, a encarnação do mal. A vítima expiatória. A manifestação viva do 
homo sacer.  
 
Com isso, a própria sociedade executa a lógica do perfil de risco, conjuntamente, é claro, 
como o Estado – com aval e bênçãos –, através de sua força policial que, a partir da própria 
(re)produção social desse imaginário conflitivo de “nós” e “eles”, materializa a seletividade, 
forjada agora em sua subjetividade institucional, aplicando toda sua rigidez repressiva ao 
“criminoso em potencial”, o pobre-preto-favelado. 
 
Não foi outra, senão, a perfeita execução da lógica do perfil risco, o que ocorreu na operação 
de invasão ao Morro Jesus de Nazareth. Ocasião em que o Estado vestiu sua farda preta, e, 
ignorando os princípios e garantias legais, simplesmente em um ato jurídico, inconstitucional, 
ilegal, inválido, imoral – e tudo quanto mais possa ser que denota o absurdo –, selecionar uma 
comunidade inteira e julgá-la publicamente como perigosa e criminosa. Coletivização dos 
matáveis. Os outros.     

 
24 E, aqui, nem se pretende realizar juízo de valor acerca da chamada “guerra as drogas”, eis que 
exorbitaria a proposta de presente pesquisa, necessitando, pois, de um novo fôlego teórico, o que se 
deixa para momento oportuno. Adianta-se, porém, apenas opinativamente – sem a pretensão de 
esgotar o tema –, a total imbecilidade da sobredita “cruzada estatal proibicionista”. 
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Quer dizer, depois de classificar como perigosa essa comunidade, o Estado, ato contínuo, a 
transforma em inimiga – “comunidade lesa majestade. E é aqui que se configura o Direito 
Penal do Inimigo à brasileira, que colocou um alvo nas costas dos moradores, que, 
independentemente de sua condição pessoal, já nasceram condenados e excluídos do Estado 
de Direito. Não foram convidados para o banquete do contrato social, onde, supostamente, 
direitos foram distribuídos. Fora, então, desse banquete civilizacional, resta para eles o Estado 
de Exceção. 
 
Desmistifica-se, assim, as teorias da lógica do perfil de risco e o Direito Penal do Inimigo, 
emergidas da paralisia e da incompetência do Estado em administrar com justiça e igualdade 
a sociedade, governando com corrupção, e assim funcionando   como uma fábrica industrial, 
produzindo incessantemente “inimigos do Estado”, nas periferias, nas comunidades e nas 
favelas, que não tem direito ao direito.  
 
6 CONCLUSÃO 
 
Na esfera do Direito Penal Brasileiro e na sua realidade vislumbramos claramente um Direito 
Penal de exceção. Diz-se isso, visto a enorme desigualdade social e os resultados estatísticos 
de homicídios desfavorecendo os negros e os pobres nas diversas periferias do país. Assim, 
trazendo a análise do fato ocorrido no Morro Jesus de Nazareh para a teoria de Jakobs, 
podemos verificar que o inimigo a quem o jurista se refere em sua teoria com toda certeza é 
o ESTADO SOBERANO. Para Jakobs o cidadão se torna inimigo quando viola o contrato 
social com o Estado, transgredindo e se opondo as leis penais. No caso fático apresentado, 
quem violou e transgrediu direitos e garantias constitucionais foi o Estado, escondido sob a 
justificativa do combate ao tráfico de drogas, humilhando socialmente a classe baixa sem 
escrúpulos e sem limites. 
 
Sob a ótica da teoria do Homo Sacer, trazemos nesta condição toda a população pobre do 
Brasil que é encurralada pelo Estado Policial como se não fossem amparadas pelo direito 
existente, simplesmente como se não existissem. São rotuladas pela lógica do perfil de risco, 
pela própria sociedade, mas que inconscientemente é influenciada diretamente pela 
disseminação estatal do perfil criminoso, que nada tem a ver com a lógica atuarial original, 
que utilizava probabilidades estáticas para tratar e reabilitar um reincidente, e não para julgar 
inocentes que são detentos fora do cárcere. Infelizmente é real e retrata a situação da nossa 
sociedade: Trata-se da vida nua, inútil, matável; na qual a morte do outro não é crime, é 
imperativo do “bem”. 
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MÃES DO CÁRCERE: 
A TRANSCENDÊNCIA, VIOLAÇÃO E ETIQUETAMENTO DOS FILHOS DO CÁRCERE 

 
Michelly Eduarda da silva 

Renata Dias Pereira 
 
Resumo 
 
O objetivo do presente artigo é compreender qual o atual perfil das mulheres no sistema 
penitenciário no Brasil, assim como também o que é suportado pelas mulheres gestantes no 
sistema carcerário, ou seja, mostrar aqui que no Brasil além de todas as dificuldades 
encontradas no sistema penitenciário como um todo, temos ainda, o reflexo desse sistema 
falido no que refere a vida do recém- nascido em situação de cárcere, podemos afirmar 
através deste artigo que o bebê aqui citado além de nascer em um sistema desestruturado no 
que se refere a dignidade da pessoa humana, também viola direitos e garantias fundamentais 
de uma criança que desde o seu nascimento já carrega um rótulo por serem filhos de 
presidiárias.  
 
Palavras-Chave: gestantes, intranscendência, etiquetamento, violação, direitos. 
 
SUMÁRIO: 1 Introdução, 2 REALIDADE DAS MÃES DO CÁRCERE, 2.1 PERFIL DAS MÃES 
DO CÁRCERE, 2.2 CONSEQUÊNCIA PARA OS FILHOS QUE NASCEM NO CÁRCERE, 3 
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA, 3.1 CONCEITO, 3.2 A INTRANSCENDÊNCIA COMO 
CONSEQUENCIA AOS FILHOS DO CÁRCERE, 4 A TEORIA DO ETIQUETAMENTO COMO 
FORMA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS FILHOS DO CÁRCRE, 4.1 CONCEITO DA 
TEORIA DO ETIQUETAMENTO  
 
1 Introdução 
 
O presente trabalho desenvolverá um estudo sobre a atual situação das mulheres gestantes 
nos presídios brasileiros, e principalmente, as consequências recaídas aos filhos recém-
nascidos advindas da condenação de suas genitoras. Abrangeremos também alguns pontos 
no que diz respeito ao perfil socioeconômico dessas mulheres e a desigualdade por ela 
sofridas. Somando-se a isto, falaremos dos princípios que foram violados no que diz respeito 
a criança pagar por algo que não cometeu. O objetivo central deste trabalho científico é 
transmitir a realidade carcerária brasileira no que diz respeito a transcendência da pena 
aplicada a mãe que, consequentemente, transfere-se para o filho. A metodologia realizada no 
presente artigo foi a pesquisa bibliográfica e artigos científicos. 
 
2 REALIDADE DAS MÃES DO CÁRCERE 
 
2.1 PERFIL DAS MÃES DO CÁRCERE 
 
Atualmente pode-se constatar que, há um grande aumento de mulheres no que se refere a 
população carcerária. De acordo com “Mulheres em Prisão”:  
 

“34 mil mulheres vivem encarceradas hoje no Brasil, em sua grande maioria 
foram presas por tráfico de drogas, de acordo com o DEPEN (Departamento 
Penitenciário nacional), houve um crescimento de cerca de 700% em 16 anos 
da população carcerária feminina”. 

 
Podemos observar que, a maioria das mulheres encarceradas foram presas pelo mesmo 
delito, ou seja, o tráfico de drogas.  
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Dito isto, podemos afirmar que o perfil socioeconômico25 sobretudo periférico, influência de 
maneira devastadora a inclusão da mulher no que se refere ao tráfico de drogas, tendo em 
vista que muitas delas são provedoras de seus lares, ou seja, a necessidade de sustentar a 
família e a falta de oportunidades em um país onde as desigualdades são gritantes, torna-se 
um prato cheio para a busca alternativa do provimento do próprio sustento, bem como de seus 
familiares. 
 
Diante desta situação, e conforme “Mulheres em Prisão”, podemos verificar que a grande 
maioria das mulheres encarceradas “50% delas possuem apenas o ensino fundamental, 50% 
possui apenas idade entre 18 e 25 anos, podemos verificar também que 68 % são negras e 
57% delas são solteiras”, ou seja, o crescimento da população carcerária feminina é sim fruto 
de uma sociedade injusta, preconceituosa e inerte quanto a real situação de seus cidadãos. 
Ou seja, esses percentuais apenas refletem a realidade social a que estamos inseridos, uma 
sociedade sexista e racista onde os dados apresentados são apenas os sintomas da doença 
que afeta a nossa sociedade. 
 
Diante desta afirmativa, podemos traçar o perfil das mulheres encarceradas, quais sejam: 
mulheres jovens, com baixa escolaridade, desempregadas e pertencentes a uma sociedade 
de baixa renda são as que se enquadram no perfil de mulheres encarceradas no Brasil. 
 
Os problemas gerados por um país desigual, traz a todos consequências impossíveis de 
serem corrigidas, pois não atacam somente a questão social, mas também destroem a 
dignidade da pessoa humana, ou seja, a ferida é no âmago; é no “eu”. 
 
Impossível falar de população carcerária e não nos remeter ao fato gerador de toda essa 
problemática, ou seja, o contexto social ao qual estas mulheres estão inseridas. 
 
Neste ínterim, podemos afirmar que, o atual perfil suportado pelo Brasil hoje, no que se refere 
ao aumento da população carcerária é fruto de uma sociedade construída sobre os pilares do 
preconceito e da desigualdade associado a incompetência política, bem como da falta de 
investimento em educação, saúde e segurança. 
 
Desta forma, podemos afirmar que, quando determinamos o perfil sócio econômico das 
mulheres encarceradas, estamos falando de um problema que não surgiu na atualidade e sim, 
um problema pretérito que não foi corrigido quando de sua oportunidade, ou seja, não 
podemos falar de perfil sócio econômico de mulheres encarceradas sem nos remeter a 
abolição da escravatura, ou seja, as condições oferecidas aos escravos quando de sua 
libertação,  abolir a escravatura sem oferecer o mínimo de dignidade aos que ali eram tidos 
como escravos, foi o mesmo que mantê-lo escravos com uma falsa sensação de  liberdade. 
 
A abolição da escravatura serviu para afirmar ainda mais o que sempre foi notório a olhos 
nus, o pobre; negro; morador de periferia sempre a mercê de leis que lhes desfavorecem, 
sempre a margem da sociedade, abolição trouxe consigo um aumento significativo de 
pessoas (homens e mulheres) cometendo delitos para provimento do sustento familiar.   
 
Sendo assim, podemos entender a razão que a maioria da população carcerária no Brasil é 
sim por pessoas negras, pobres e analfabetas. 
 
Contudo, ainda existe uma grande problemática a ser discutida, não apenas ao que se refere 
ao perfil das mulheres no cárcere mas também, a real situação enfrentada por estas mulheres 
quando do seu encarceramento. 
 

 
25 Realidade socioeconômica   subemprego; mãe; dona de casa 
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De acordo com: (Lemos; Machado,2017,p ) : 
 

As mulheres são basicamente esquecidas nas rotinas do universo prisional, 
apesar de os dados indicarem um processo de superencarceramento 
feminino nos últimos anos. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional 
(DEPEN), entre 2000 e 2014, o aumento da população prisional feminina foi 
de 567,4%, ao passo que a média do crescimento dos homens foi de 
220,2%[1]. É fundamental um debate qualificado sobre o desencarceramento 
dessas mulheres, urgindo a criação de políticas neste sentido. 

 
Diante desta afirmativa, podemos observar que, no que se refere ao encarceramento, o Brasil 
não está preparado para receber as mulheres no sistema prisional, que quando as recebe 
não oferece o tratamento devido, pior ainda é pensar em uma gestante no sistema carcerário. 
De acordo com: (Lemos; Machado, 2017 p. ) 
 

as prisões femininas costumam ser meras adaptações  de antigos 
estabelecimentos voltadas para presos”, ou seja o Estado aproveita 
instalações que já foram utilizadas para o encarceramento provavelmente 
masculino para mulheres, sem levar em consideração as necessidades 
enfrentadas pelas mulheres quando de seu encarceramento. (Lemos; 
Machado, 2017 p. ). 

 
Contudo, o problema não para por aí, além de não serem preparadas para receberem 
mulheres e gestantes, também não tem preparo para receberem os filhos dessas gestantes, 
ou seja os recém nascidos que nascem no cárcere. 
 
De acordo com (Carneiro, Veríssimo,2016), “as gestantes além de não terem acesso a um 
pré-natal digno, as presas gestantes também enfrentam os problemas como a má qualidade 
e insuficiência na alimentação”. 
 
É sabido por todos, que o Brasil no que se refere ao sistema penitenciário é desprovido de 
estruturas básicas tanto para homens quanto para mulheres, realidade essa suportada por 
todos aqueles apenados que vivem no sistema de encarceramento. 
 
Todavia, para mulheres gestantes encarceradas essa realidade se torna ainda mais dura, 
devido aos direitos que são violados tanto da gestante como dos recém-nascidos. 
 
De acordo com (Carneiro, Veríssimo,2016): 
 

uma especificidade de gestação em ambiente prisional tem a ver com a 
exposição a riscos e a violência direta e/ou velada. Funcionários, dirigentes e 
outros profissionais que lidam com a pessoa presa têm dificuldade de ver 
essas pessoas como sujeitos de direitos, afinal, são criminosos. O senso 
comum na maior parte da sociedade é de que essas pessoas são 
merecedoras de sofrimento, portanto as carências da instituição e os atos de 
violência se justificam.  

 
Dito isto, podemos afirmar que não apenas as mães estão sendo punidas aqui, mas também 
seus filhos, tendo em vista que já nascem encarcerados. 
 
Dados de 2013 do Ministério da Justiça, mostram que 345 crianças vivem no sistema 
carcerário brasileiro, em sua maioria bebês de até um ano de idade (BRASIL 2008, 2011, 
2014). 
 
É indiscutível a necessidade que o recém-nascido tem em ficar com sua mãe no seio de sua 
família, não podemos ter dúvida quanto a isto, o que não podemos aceitar é que a penalidade 
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da gestante se transmita para o seu filho devido a necessidade que o mesmo tenha em ficar 
ao lado dela no cárcere. 
 
2.2 CONSEQUÊNCIA PARA OS FILHOS QUE NASCEM NO CÁRCERE 
 
Conforme mencionado acima, existe sim uma necessidade do recém-nascido em ficar no seio 
familiar, todavia, essa necessidade não pode ferir os direitos garantidos por uma lei maior, ou 
seja, a Constituição Federal de 1988 na qual nos garante que todos somos iguais perante a 
lei, garantindo também a dignidade da pessoa humana. 
 
Dito isto, podemos observar que não é essa a realidade enfrentada pelas mães do cárcere 
bem como também não é a realidade enfrentada pelos filhos que nascem no cárcere. 
 
Mediante a necessidade que o recém-nascido tem em ficar ao lado de sua mãe, não podemos 
deixar de nos remeter a  ideia dos problemas que vão ser enfrentados por essa criança tendo 
em vista que o cárcere será sua referência de residência, ou seja, o recém-nascido além de 
nascer com seu direito de liberdade cerceado, também nasce com a ideia deturpada no que 
se refere ao verdadeiro sentido do que é residência. 
 
De acordo com (Carneiro, Veríssimo,2016): 
 

 A própria restrição do espaço, onde os bebês têm somente os limites do 
prédio do berçário ou creche para explorar, é suficiente para comprometer 
seu desenvolvimento, pois impossibilita o passeio por outros ambientes, 
sentir outros cheiros, ouvir outros sons, além daqueles já conhecidos. 
Quando aprendem a andar, torna-se mais complicado, porque o natural é o 
bebê querer explorar seu novo aprendizado e sair caminhando livremente. 

 
Sendo assim, podemos dizer que os bebês tem seus desempenhos diminuídos, no que diz 
respeito a restrição de espaços, a criança no cárcere não tem contato com outros ambientes, 
não conhece outros cheiros, não tem contato com outros alimentos se não os oferecidos no 
cárcere, não tem contatos com outros sons se não os do abrir e fechar das celas, não tem um 
vínculo de amigos tendo em vista o meio ambiente em que vivem, ou seja, o cárcere não é o 
ambiente ideal para os bebês, nem mesmo com ânimo de residência. 
 
Não podemos deixar de falar também, sobre o impacto causado ao bebê quando o mesmo é 
separado de sua mãe. 
 
Existe um momento crítico que tem que ser suportado pela criança recém-nascida em um 
cárcere, ou seja, o momento da separação onde o bebê depois de certos meses de vida tem 
que ser retirado de sua mãe, logo após o desmame, essa criança vai para família cuidar 
(importante frisar quando existe família) ou até mesmo essa criança será encaminhada a lares 
de adoção devido a impossibilidade do cuidado pela família. Nota- se o teor do sofrimento que 
passam esses recém-nascidos, tendo em vista que além de nascerem aprisionados, quando 
saem da prisão são retirados de maneira brusca de sua mãe. 
 
Importante lembrar, que de forma nenhuma essa criança deverá ser punida, todavia a punição 
aqui tratada é algo “acessório” diz respeito à dignidade da pessoa humana, tendo em vista 
que não estamos falando da aplicação formal da lei, mas sim da transcendêcia, ou seja, um 
delito cometido por sua genitora, de forma acesso atingirá essa criança. 
 
Podemos afirmar também, que além de serem afetados pela imagem deturpada de lar que é 
imposta ao recém-nascido quando de seu nascimento dentro de um cárcere, o mesmo 
também tem o contato com sua mãe prejudicado quando ocorre a separação do bebê da mãe, 
tendo em vista que a mesma continua no cárcere e seu filho será cuidado por outras pessoas 
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e não por sua genitora, que importante ressaltar, é pessoa essencial aos cuidados dos filhos. 
Dito isto, podemos observar que, não são apenas o direito de liberdade que é cerceado do 
recém-nascido, mas também o direito de crescer em um lar real, direito de ser tratado como 
sujeito de direito e não apenas como um mero fruto de uma delinquente, de forma alguma o 
cárcere deveria ser apresentado a uma criança como um lar, contudo essa é a realidade vivida 
pelas mães do cárcere no Brasil. 
 
Diante do exposto, podemos concluir que, quando nasce uma criança no cárcere, nasce 
também a injustiça, nasce também um sujeito sem direitos, nasce um sujeito apenas de 
deveres, deveres de se acostumar com a realidade imposta pelo Estado devido sua 
incapacidade de oferecer aquelas gestantes e aos seus filhos uma estrutura para que possam 
viver de forma digna sem ferir os seus direitos. 
 
3 PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA  
 
3.1 Conceito 
 
O princípio da intranscendência vem elencado na Constituição Federal de 1988, tendo como 
objetivo central a limitação do poder estatal na aplicabilidade da pena no que diz respeito a 
punição individual do verdadeiro culpado por determinado crime, sem que esta punição seja 
estendida a outrem.  
 
Tal princípio, também denominado como Princípio da Personalidade, ou Responsabilidade 
Pessoal, segundo Capez (2013, p. 44) exprime a ideia de que “ninguém pode ser 
responsabilizado por fato cometido por outra pessoa”. Além disso, o inciso XLVI dispõe que 
“a lei regulará a individualização da pena (...)”.  
 
Nesse prisma, necessário também registrar o entendimento do autor Nilo Batista (2007, p 
104), que dispõe:  
 

“A instranscendência impede que a pena ultrapasse a pessoa do autor do 
crime (ou, mais analiticamente, dos autores partícipes do crime). A 
responsabilidade penal é sempre pessoal. Não há, no direito penal, 
responsabilidade coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva.” 

 
Dessa forma, compreende-se que nenhum crime pode ser atribuído a quem não o tenha 
cometido, reforçando, assim, a não violação do princípio da responsabilidade subjetiva, que 
segundo entendimento de Capez (2013, p. 44) nenhum resultado objetivamente típico pode 
ser atribuído a quem não o tenha produzido por dolo ou culpa, afastando-se a 
responsabilidade objetiva (grifo nosso). 
 
Tal julgamento, exprime a ideia de que, quando um indivíduo comete um delito, independente 
de qual seja, deverá ele receber o ônus da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado (CF, art. 5º XLV). 
 
Cabe, portanto, ao Estado, no momento em que usar de seu poder soberano na aplicação da 
pena, recorrer a Carta Magna, se embasando das garantias e princípios ali dispostos, explícita 
e implicitamente, assegurando a todos os cidadãos a justiça.  
 
3.2 A INTRANSCENDÊNCIA COMO CONSEQUENCIA AOS FILHOS DO CÁRCERE 
 
Diante todo o conteúdo acima demonstrado, se torna nítido a violação deste princípio no que 
diz respeito às mães encarceradas e seus bebês, tendo em vista que a pena à elas conferidas 
ultrapassa o limite individual e singular, se expandindo aos seus filhos. 
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De acordo com o Art. 9º no Estatuto da Criança e do Adolescente: “O poder público, as 
instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, 
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.” 
 
Segundo Perez-Rosales(²), a amamentação não é responsabilidade exclusiva da mãe. A 
representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS) afirma que promover o aleitamento materno é dever de todos: comunidades, 
empregadores, famílias, governos e profissionais de saúde”, disse Perez-Rosales.  
 
O site do Governo do Brasil dispõe que:  
 

Os benefícios do aleitamento (Perez-Rosales, 2017) materno são inúmeros. 
(...) esse ato estimula o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê e é fundamental 
para a saúde de ambos. No caso materno, a amamentação contribui para a 
recuperação do útero, diminuindo o risco de hemorragia e anemia após o 
parto. O26 aleitamento materno também ajuda a reduzir o peso e a minimizar 
o risco de desenvolver, no futuro, câncer de mama e de ovário, doenças 
cardiovasculares e diabetes. Para o bebê, além de ser de fácil digestão, o 
leite humano provoca menos cólicas e a sucção colabora para o 
desenvolvimento da arcada dentária, da fala e da respiração. Além disso, o 
leite funciona como uma vacina natural - que não substitui o calendário básico 
de vacinação -, protegendo a criança contra doenças como anemia, alergias, 
infecções, obesidade e intolerância ao glúten. (BRASIL, 2011) 

 
De fato, a amamentação para o recém-nascido é mais que importante, é essencial para seu 
crescimento saudável, e é aqui que nos deparamos com a dificuldade.  
 
A questão aqui discutida não é apenas a situação das mulheres encarceradas, por mais que 
o atual quadro presidiário feminino seja preocupante. Contudo, cabe-nos evidenciar a principal 
vítima neste cenário: a “criança encarcerada”. 
 
A situação da criança que é submetida a esse caso, é ao mesmo tempo confusa e 
perturbadora, não apenas para a mãe, pois a respeito de ter ela cometido o crime, sua estadia 
nesse ambiente é consequência de seus atos, mas, para uma criança que não possui poder 
de escolha, não possui o discernimento dos atos de sua genitora, torna-lhe o sujeito mais 
prejudicado de toda a história.  
 
O ambiente de uma prisão para uma criança recém-nascida, pode trazer a ela, no decorrer 
de seu crescimento até a vida adulta, traumas psicológicos e até mesmo complexos de 
inferioridade pelo simples fato de se encontrar num ambiente desagradável que é destinado 
a pessoas “fora da lei”, longe da realidade que ela poderia viver, o qual restringe sua liberdade, 
tira sua paz e limita sua infância, pois dela é retirada o direito de conviver com familiares e 
com outras crianças. A criança já cresce com dificuldades de reconhecer seu lugar na 
sociedade, pois antes dela chegar a vida adulta, já lhe foi tirado, desde cedo, sua infância e 
sua inocência. 
 
Mas, por outro lado, a separação da mãe e do recém-nascido também traz grandes prejuízos 
para o bebê, como já falado, a amamentação que é de muita importância, e a afetividade e o 
amor de mãe que são sentimentos insubstituíveis. É essencial ao bebê, assim quer nascer, 
ficar próximo de sua mãe, não podendo se afastar dela em nenhuma hipótese.  
 

 
² Perez-Rosales, Maria Dolores. A amamentação não é responsabilidade exclusiva da mãe. Nações 

Unidas, 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/amamentacao-nao-e-responsabilidade-
exclusiva-da-mae-defende-opasoms. Acesso em 11/11/2017. 

https://nacoesunidas.org/amamentacao-nao-e-responsabilidade-exclusiva-da-mae-defende-opasoms
https://nacoesunidas.org/amamentacao-nao-e-responsabilidade-exclusiva-da-mae-defende-opasoms
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Daí a complexidade desta situação, pois se faz necessário também que a criança não tenha 
contado com esse ambiente que não atende nem as necessidades das mães, quanto menos 
as necessidades dos bebês.  
 
Conforme analisando neste artigo, as consequências que podem ser acarretadas aos filhos 
encarcerados, consequências que podem afetar a criança e seu desenvolvimento de uma 
forma bem drástica, capaz de trazer sérias dificuldades do decorrer da vida dessa criança.  
 
4 A TEORIA DO ETIQUETAMENTO COMO FORMA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS 
FILHOS DO CÁRCERE 
 
4.1 Conceito da Teoria do Etiquetamento 
 
O Direito Penal é constituído por instituições estatais, na constituição e aplicação de normas 
a serem aplicadas a sociedade, está diretamente ligado ao universo social, a vidas dos 
cidadãos. 
 
Neste sentido, podemos afirmar que aquele indivíduo que infringe as normas imposta por tal 
sistema é taxado como criminoso, devido o mesmo ter cometido uma ação que para o Estado 
é considerada crime. 
 
Diante desta afirmativa, é possível dizer que o Estado rotula o cidadão quando do 
cometimento de certas ações, nasce aí um rótulo, ou seja, uma etiqueta, o indivíduo que 
comete delitos é posto em uma “prateleira” sendo exposto a sociedade com um rótulo pré-
determinado pelo estado de criminoso. 
 
Diante do exposto, é possível observar que além do nascimento de rótulos, nasce também a 
discriminação deste indivíduo, que cometeu uma ação delituosa sendo o mesmo apresentado 
pelo estado a sociedade como um mal que deve ser retirado da vida social. 
 
Neste sentido (Bayer, Figueiredo e Rangel, 2008,) nos afirmam que: 
 

A teoria do etiquetamento, também conhecida como “labelling aprouch”, bem 
defendida por Becker em seu livro "Outsiders", é enquadrada como a 
“desviação”, ou seja, uma qualidade atribuída por processos de interação 
altamente seletivos e discriminatórios. Tem esta teoria como objeto os 
processos de criminalização, ou seja, os critérios utilizados pelo sistema 
penal no exercício do controle social para definir o desviado como tal. 

 
Conforme dito acima, o etiquetamento é um processo seletivo e discriminatório utilizado pelo 
sistema penal no controle da sociedade para definir quem é o desviado, ou seja, definir que 
são aqueles que não seguem as regras imposta pelo estado. 
 
Não é novidade que, vivemos em um mundo onde a discriminação é gritante e está à beira 
dos olhos de todos, inclusive do Estado, diante dessa afirmativa torna-se impossível aceitar 
que em um Estado Democrático de Direito temos o que chamamos de teoria do etiquetamento 
que são rótulos criados pelo próprio estado a partir do não seguimento de norma considerada 
crime. 
 
Podemos dizer ainda, que atrás da teoria do etiquetamento vem a violação dos direitos, no 
caso deste estudo os direitos dos bebês que nascem no cárcere, ou seja, aquelas crianças 
que por terem suas mães apenadas por algum tipo de delito já são vista pela sociedade como 
um futuro delinquente. 
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Não podemos falar de teoria do etiquetamento sem os remeter a criminalização das condutas, 
ou seja, o etiquetamento do crime, além do Estado a própria sociedade define qual conduta 
será passível de criminalização, ou seja além da punição estatal os indivíduos também são 
punidos pela sociedade. Vejamos: 
 

A sociedade define quais comportamentos e atitudes são incoerentes e 
colocando como desviantes, de modo ao quais todos aqueles que praticam 
tal “ação” é tido como criminoso, ou seja, estes indivíduos desde já são 
estigmatizados e rotulados como uma pessoa criminosa. Cria-se assim para 
o “etiquetado” a idéia de que ele seja de fato criminoso. A partir de então suas 
atitudes e comportamentos espelham gerando ações desviantes, criminosas, 

se materializando de fato o rotulo no qual veio a receber.(  PÁDUA, ano , p. ) 

 
Ao etiquetar comportamentos e condutas, temos a violação dos direitos de modo que tais 
ações impossibilitam o sujeito de alcançar certos objetivos na sociedade tendo em vista que 
o mesmo já foi um delinquente. 
 
Conforme diz Nestor Sampaio: 
 

“Sustenta-se que a criminalidade primária produz a etiqueta ou rótulo, que 
por sua vez produz a criminalização secundária (reincidência). A etiqueta ou 
rótulo (materializados em atestado de antecedentes, folha corrida criminal, 
divulgação de jornais sensacionalistas etc.) acaba por impregnar o indivíduo, 
causando a expectativa social de que a conduta venha a ser praticada, 
perpetuando o comportamento delinqüente e aproximando os indivíduos 
rotulados uns dos outros. Uma vez condenado, o indivíduo ingressa numa 
“instituição” (presídio), que gerará um processo institucionalizador, com seu 
afastamento da sociedade, rotinas de cárcere etc.” (Penteado Filho, 2014, p. 
74). 

 
Como podemos observar, o etiquetamento sempre gira em torno da criminalização, ou seja, 
quando o Estado criminaliza uma conduta ele está automaticamente criando um rótulo para 
aquele que comete o delito. 
 
Todavia, existem rótulos criados para aqueles que sequer crimes cometeram, que é o caso 
dos filhos que nascem no cárcere, essas crianças muitas vezes nem são reconhecidas como 
seres de direitos por se tratarem de filhos de mães encarceradas.   
 
Neste sentido, podemos observar que a etiqueta apresentada aqui é referente ao fato de que 
se a criança nasce em ambiente de cárcere logo será o futuro delinquente de amanhã. 
 
Nasce ai a violação dos direitos a partir do etiquetamento, pois a sociedade entende que 
aquele que é fruto de uma pessoa delinquente também vai delinquir, o que é um extremo 
desrespeito a criança, tendo em vista a violação de seus direitos no que se refere a ser 
enxergado como um ser de direitos e não um objeto a serviço da má condição imposta a ele 
pelo estado como também pela sociedade. 
 
Diante do exposto, podemos afirmar que, imputar a qualquer pessoa uma condição futura 
devido ao meio social, grau de escolaridade e até mesmo por parentesco que é o caso dos 
bebês que nascem no cárcere, é permitir que nenhum ser humano tenha direitos apenas 
rótulos impostos pela sociedade que é preconceituosa, discriminadora e rude. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho abordamos um assunto referente as dificuldades encontradas pelas mães 
encarceradas e as consequências que afetam aos seus filhos. Concluímos, portanto, que o 
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sistema prisional brasileiro além de ser falho, é precário no que diz respeito aos atendimentos 
oferecidos às mulheres gestantes e suas crianças dentro do sistema prisional. Diante todo o 
conteúdo exposto, é nítido reconhecermos que essa precariedade dentro dos presídios não é 
algo novo, pelo contrário, é uma deficiência que vem se alongando no decorrer do tempo 
desde a época da escravatura, que mantinha os escravos em péssimas condições de vida 
dentro das prisões, sem oferecer o mínimo de dignidade aos mesmos. Não diferente de hoje, 
o descaso é monstruoso, o que só nos comprova o mesmo perfil socioeconômico desses 
escravos: pessoas pobres, negras, analfabetas e desfavorecidas, fruto de uma sociedade 
injusta e preconceituosa. Cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos propostos referente 
ao aprofundamento deste tema que é de grande importância à sociedade. 
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HOMO SACER E PERIFERIA: A UTILIZAÇÃO DE MANDADOS COLETIVOS COMO 
INSTRUMENTO DE OPRESSÃO NA FAVELA DO JACAREZINHO 
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RESUMO 
 
Pretende‐se neste artigo abordar como a utilização de mandados coletivos serviu como 
instrumento de opressão e violação de direitos fundamentais na Favela do Jacarezinho, 
localizada na cidade do Rio de Janeiro, em agosto de 2017. Como método de pesquisa, foram 
utilizadas as teorias do “Direito Penal do Homo Sacer da Baixada” e do “Direito Penal do 
inimigo”. Foi feito um breve contexto histórico do “inimigo” na realidade brasileira, após a 
relação das já mencionadas teorias com a situação da favela do Jacarezinho, e, por último, a 
análise da (i)legalidade dos mandados coletivos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mandado coletivo genérico - direito penal do inimigo - homo sacer da 
baixada - favela do Jacarezinho. 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A busca pela origem do inimigo. 2.1 A atuação do Estado sobre 
a sociedade periférica. 2.2 A atuação do Estado sobre a sociedade periférica 3. Realidade do 
Jacarezinho a partir das teorias do “direito penal do inimigo” e do “direito penal do homo sacer 
da baixada”. 4. Do mandado coletivo como instrumento de opressão. 5. Considerações finais. 
6. Referências. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 
O autor Günther Jakobs criou uma teoria chamada “Direito Penal do Inimigo”, na qual 
denomina direito como o vínculo entre pessoas que são titulares de direitos e deveres. De 
outro lado a relação com o inimigo não se determina pelo Direito, mas pela coação, cuja ação 
mais intensa é a do Direito Penal. Em consequência, pode-se argumentar que qualquer pena, 
ou, inclusive, qualquer legítima defesa se dirige contra o inimigo (JAKOBS; MÉLIA, 2007, p. 
25). 
 
Esse conceito, criado no final do século XX, afirma, portanto, que certos cidadãos, os 
chamados “inimigos” por não se adequarem as regras básicas de convívio social merecem 
perder seus direitos, em prol da segurança do resto da sociedade. O “inimigo” tem diferentes 
facetas em cada sociedade e em cada momento histórico. Na época da revolução comercial 
os inimigos dos europeus foram os saqueadores. Na fase da expansão marítima, os inimigos 
foram os piratas. No colonialismo, os inimigos foram os escravos. O século XX também 
apresentou vários inimigos como judeus e comunistas. Hoje eles são os traficantes, os 
terroristas e os predadores sexuais (PINTO, NALAYNE MENDONÇA, 2009, p. 07). A figura 
do inimigo pode mudar, mas em comum entre eles o fato de ser um “sujeito”, mas não um 
“sujeito de direitos”, e sim alguém sem direitos ou garantias em razão de representar uma 
ameaça à sociedade. 
  
Quem será esse “inimigo” denominado pelo Estado brasileiro ao passo de perder seus 
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29  Doutorando em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Professor de Direito Penal 
na Faculdade Multivix Cariacica. E-mail: lucas-kaiser@hotmail.com 
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direitos, até aqueles elencados pela Carta Magna, a Lei maior do Estado? Ao observar o perfil 
dos presidiários e a violência policial nas favelas, nota-se que o Estado atribuiu ao pobre, 
negro e “favelado”, as características de seu inimigo, aquele que é reconhecido apenas no 
Direito Penal, sujeito a qualquer pena. Sendo inclusive privado da sua dignidade, inerente ao 
ser humano, e permitido a violação de sua residência, da sua liberdade, e ainda sobre o 
pretexto da “guerra às drogas” e do “combate ao crime organizado” perderá sua presunção 
de inocência, sendo tratado como criminoso. 
 
Nessa acepção observa-se as corriqueiras operações, que, em verdade, materializam 
invasões nas periferias brasileiras, com destaque da operação da polícia do Rio de Janeiro 
na Favela do Jacarezinho, com instrumentos nominados de mandado de busca e apreensão 
coletivo, que autorizam a polícia a entrar em qualquer casa de uma determinada comunidade, 
sem especificação de endereço e sem fundamentação de uso. Os referidos instrumentos, 
genéricos e sem respaldo legal, vem deixando determinados cidadãos a mercê da violência 
causada pelo próprio Estado, o qual deveria garantir a segurança a todos sem discriminação 
e preconceito, respeitando os seus direitos. Nesse sentido, oportuno investigar em que 
medida a utilização de mandados coletivos na Jacarezinho se prestam a servir de instrumento 
de opressão, a partir da teoria do “Homo Sacer da Baixada” e do “Direito Penal do Inimigo”? 
 
2 A BUSCA PELA ORIGEM DA FIGURA DO INIMIGO 
 
O Estado é a mais complexa das organizações criadas pelo homem. Pode-se até mesmo 
dizer que ele é o sinal de um alto estágio de civilização (BASTOS, 1989, p. 06).  Seu 
surgimento, segundo o referido autor: 
 

Seu nascimento prende-se às vicissitudes políticas por que passou a 
sociedade no início dos tempos modernos. Deflagrou-se, então, um violento 
processo de lutas religiosas instaurando a insegurança no próprio meio social 
e relativamente à quais instituições jurídicas da época medieval eram 
absolutamente impotentes. Urgia o surgimento de um poder que se colocasse 
acima das facções em pugna. Era necessário, em outras palavras, que o rei 
deixasse de ser tão somente um aliado de um dos grupos rivais do qual tiraria 
a força para subjugar outro. Cumpria que a fundamentação do poder real se 
desvinculasse da mera força que ele pudesse trazer em seu auxilio. Em uma 
palavra era mister tornar o rei soberano e acima das próprias leis.  
Ao cabo desse processo de fortalecimento do poder real advém o Estado 
moderno, cuja tônica é precisamente a existência de uma ordem jurídica 
soberana, o que significa dizer que é suprema e a origem de toda autoridade 
dentro do Estado. 
Mesmo o Estado constitucional moderno, aquele que se submete a leis que 
limitam o exercício do seu poder, não abdicou das suas prerrogativas de 
soberania. Essa é a razão pela qual continua ele a gerir os seus negócios 
com independência em face dos demais estados e, internamente, com uma 
ascendência sobre todos os demais interesses, que este pode fazer uso 
legitimo da coação física. Em situações extremas ele autoriza o uso desta 
aos particulares, o que não renega o princípio de ser o titular exclusivo desse 
privilegio. (BASTOS, 1989, p. 07 e 09) 

 
Com um breve resumo nas palavras do doutrinador citado acima, sobre a formação do Estado, 
cabe agora, falar da fomentação estatal, o Povo, um conjunto de pessoas que fazem parte de 
um Estado. 
 
Perante o Estado todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. A todos ele submete 
com igual força exigindo-lhes obediência ao seu ordenamento jurídico. Vincular-se a um 
Estado, entretanto, não é apenas fonte de submissão, mas também fato gerador de direitos, 
tão mais amplos estes quanto for alto o teor de democracia na sua organização. Todavia, são 
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direitos que deveriam ser assegurados a todos na mesma proporção, porém, nem todos são 
detentores de tais direitos e garantias fundamentais do Estado, os desiguais estão sendo 
tratando além de suas desigualdades. 
 
2.1 A criação da figura do inimigo e a escravidão no Brasil 
 
Ao criar as normas o Estado criou figuras detentoras das mesmas, afastando da sociedade 
aqueles que não se submetessem às suas leis, aqueles que não teriam direitos e nem 
garantias, que estariam propícios à coação do Estado para que servissem de espelhos para 
aos demais, criando assim a figura do inimigo. 
 
No Brasil Colônia, os portugueses na busca do poder aquisitivo e na exploração dos bens da 
colônia brasileira, utilizaram escravos para exploração e trabalho. Os escravos não existiam 
para a sociedade como cidadãos, e eram invisíveis dessa forma. A função deles era alavancar 
os lucros da metrópole portuguesa e, por consequência, a fortuna daqueles que eram os 
detentores de posses e das leis. 
 
A condição humilhante da grande maioria dos escravos motivou a realização de revoltas ou a 
adoção de outras estratégias de resistência. Muitos escravos organizavam fugas e 
procuravam formar comunidades independentes. Essas comunidades eram mais conhecidas 
como quilombos e desafiavam o modelo de organização social imposto pelo Estado (SOUSA). 
Esses quilombos eram alvos de busca, pois os detentores do poder acreditavam fielmente 
que eram proprietários dos mesmos.  Dessa forma, o escravo também era um inimigo, e não 
era detentor de direito algum, e sim apenas um mero instrumento. 
 
Sendo uma experiência histórica que marcou o desenvolvimento de toda a sociedade 
brasileira, a escravidão ainda reproduz com bastante força na contemporaneidade (SOUSA). 
A questão do preconceito e a escravidão ainda refletem o sectarismo que definiu a posição 
subalterna reservada, agora aos “inimigos”, que não se restringe apenas aos negros, mas, 
aos menos favorecidos, e que vivem à margem da sociedade, como uma criminalização da 
pobreza. Dessa forma, o escravo é um exemplo “privilegiado” da construção do inimigo na 
realidade brasileira. 
 
2.2 A atuação do Estado sobre a sociedade periférica 
 
Hoje em dia, movimentos de afirmação dessa criminalização da pobreza estão sendo 
propagados por ações governamentais, deliberando buscas e apreensões desenfreadas por 
periferias, que podemos compará-las aos quilombos, onde detentores de direitos omissos se 
abrigam e, de certa forma, se escondem, em busca pelo o mais simples dos direitos, à vida, 
que em meio a tantas autoridades se veem como escravos fugindo para que não sejam 
transportados em seus navios negreiros, pois sim, todo camburão tem um pouco de navio 
negreiro, assim como as periferias são como quilombos a céu aberto. 
 
É nas periferias que aqueles que não são detentores de grandes fortunas conseguem 
sobreviver, onde o Estado detentor de todo o poder age sem respeitar suas próprias Leis. 
Que, por sua vez, regularizam um comportamento social, que deveriam garantir ao cidadão 
ao menos seus direitos fundamentais, aqueles que são violados corriqueiramente pela a 
autoridade (in)competente, pois, é a mesma que tem competência para dar ao cidadão 
segurança. Fica claro que nem todo cidadão aqui é detentor do seu próprio destino, se está 
na periferia, não faz parte daqueles que merecem a segurança estatal, logo, por não possuir 
prerrogativas, será tratado pelo Estado como um verdadeiro inimigo e com total desprezo, 
fazendo com que o cidadão da periferia viva coagido, com medo e insegurança, vivendo à 
margem de uma sociedade como se fossem invisíveis, sem direitos e garantias. 
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Autoridades vêm impetrando mandados de busca e apreensão coletiva em alguns estados 
brasileiros, como por exemplo, no Espírito Santo, que comunidades carentes foram alvos dos 
mandados coletivos de busca e apreensão, mandados genéricos, sem respaldo legal. Isso 
também tem ocorrido com frequência no Rio de Janeiro, com destaque recente à operação 
na favela do Jacarezinho.  
 
3 REALIDADE DO JACAREZINHO A PARTIR DAS TEORIAS DO “DIREITO PENAL DO 
INIMIGO” E DO “DIREITO PENAL DO HOMO SACER DA BAIXADA” 
 
A favela do Jacarezinho, bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro acaba de sair de 
mais um confronto da denominada “guerra às drogas”. No dia 11 de agosto de 2017, após a 
morte do agente Bruno Guimarães Buhler, morto aos 36 anos, com um tiro no pescoço, 
enquanto dava apoio a uma operação no local, iniciou-se um confronto entre as Forças de 
Segurança e os traficantes na caçada ao assassino do policial. No meio desse confronto 
estavam os moradores da região. O saldo final, de acordo com fontes oficiais, foi de 07 mortes, 
50 presos, moradores trancados em casa durante duas semanas, além de violações dos 
direitos humanos básicos da camada mais pobre, justificada pelo Estado do Rio de Janeiro 
como “estratégia de segurança pública”30. 
 
No dia 16 de agosto foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro um mandado coletivo de 
busca e apreensão que autorizava a polícia a entrar em qualquer casa da comunidade do 
Jacarezinho. O instrumento foi utilizado durante a megaoperação das Forças de Segurança 
no bairro e somente foi suspenso no dia 25 de agosto de 2017, 09 dias depois, após 
solicitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro31. 
 
Nesse sentido, observa-se que o referido mandado coletivo claramente viola diversos direitos 
fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal como o 
direito à liberdade, à privacidade, à propriedade e à segurança individual e a não violação do 
domicílio. E ressalta-se ainda que esses direitos foram desrespeitados pelo próprio Estado. É 
como se uma parte da sociedade, a mais pobre e que mora em regiões vulneráveis, não 
pudesse ser detentora desses direitos. Essa situação, é claro, pode ser vista e legitimada em 
diversas teorias de juristas e não é nova no Direito. 
 
Na tese formulada por Günther Jakobs chamada de “Direito Penal do Inimigo”, algumas 
pessoas, por serem inimigas do Estado e da sociedade não detém os mesmos direitos que 
são dados aos demais indivíduos e por isso devem ser combatidas. O jurista alemão também 
defende o “Direito Penal do Cidadão”, que seriam os portadores de direitos, mas conforme 
ressaltado por Thiago Fabres de Carvalho (2006, p. 213): 
 

(…) a dicotomia (ideal-típica) construída pelo autor alemão não se aproxima 
da realidade brasileira, posto que sequer logramos obter um paradigma liberal 
(de garantias), no Brasil, o campo penal atravessou diversas etapas sempre 
marcado pelo signo da desigualdade aberta, da seletividade arbitrária, da 
exceção permanente, do genocídio compulsivo do terror de Estado. 

 
Essa teoria é vista na forma como os moradores do bairro do Jacarezinho são tratados, com 
a polícia chegando, na palavra dos moradores “para matar” e na própria expedição do 
mandado coletivo. É de se notar também que a referida região também se encontra 
abandonada pelo Estado carecendo de direitos básicos como saúde e educação. 
 

 
30  Site O Globo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/a-siria-do-jacarezinho-21751184 
Acesso em: 24/11/2017. 
31  Site O Globo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/justica-suspende-mandado-coletivo-
de-busca-apreensao-no-jacarezinho-21747205 Acesso em: 24/11/2017. 
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Mais além Thiago Fabres de Carvalho (2006, p. 213) utiliza outra expressão para designar a 
situação do direito penal e processual penal no Brasil: a de Homo Sacer da Baixada. Nas 
palavras dele as características desse conceito: 
  

“(…) Os circuitos da violência e do campo penal no Brasil reproduzem 
sistematicamente os fenômenos políticos da exclusão (invisibilidade) e da 
vitimação (humilhação social) de amplos segmentos populacionais, na 
medida em que o sistema penal expõe diversos grupos sociais à desonra e 
ao desrespeito cultural, todos eles ligados pela experiência invencível da 
exposição ao sofrimento da dominação.” 

 
O homo sacer não tem direitos humanos e fundamentais e nem faz parte dos princípios que 
geram as leis. Ele está no centro, entre o “cidadão” e o “inimigo” de Jakobs. Esse conceito é 
claramente visto na favela do Jacarezinho. 
 
De certa forma há uma inversão da lógica penal da presunção da inocência e da não 
culpabilidade, pois a polícia com o aval do Estado passa a tratar todos os moradores como 
culpados até que se prove o contrário. Mais ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana 
é violado. Nota-se que “dignidade da pessoa humana” é um termo muito amplo, e uma das 
coisas que esse conceito engloba é o respeito e a mera consideração com o ser humano, que 
não se vê na referida operação da polícia. 
 
Cabe ressaltar ainda a diferença de tratamento dada pelo Estado a determinados grupos de 
pessoas. Enquanto na favela do Jacarezinho a polícia “chega para matar”, em outras 
localidades mais nobres, conforme a fala do próprio comandante da Rota32, a tropa de Elite 
da Polícia Militar de São Paulo, a polícia tem uma abordagem diferente, ele não pode ser 
“grosseiro” com um morador daquela região nobre, pois estaria sendo rude com ele. É notória 
a diferença de tratamento. Aqui se fala em Estado, pois a polícia é o próprio braço e força do 
Estado, e dele não pode se separar. 
 
E assim observa-se como os direitos fundamentais vão sendo violados em plena luz do dia 
pelo próprio Estado e como algumas pessoas não podem ter direito a eles. 
 
4 DO MANDADO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE OPRESSÃO 
 
A Carta Magna, garante ao cidadão a dignidade da pessoa humana, que é o valor de todos 
os direitos fundamentais. Esse valor, que deve ser considerado fundamento e fim último de 
toda a ordem política, busca reconhecer não apenas que a pessoa é sujeito de direitos e 
créditos, mas que é um ser individual e social ao mesmo tempo. A dignidade humana constitui, 
por assim dizer, um valor único e individual, que não pode, seja qual for o pretexto, ser 
sacrificado por interesses coletivos. (FERRAZ; MACHADO, 2016, p. 05). 
 
Ainda entre seus objetivos fundamentais está o de promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Tratando-se do bem comum, de todos os seres humanos, principio certamente agasalhado 
em todas as Constituições do mundo civilizado, e fim ultimo da democracia brasileira. O bem 
comum não é um ideal irrealizável. Trata se do bem de todos naquilo que todos têm em 
comum, abarcando tudo o que constitua o bem da comunidade política, de maneira 
generalizada. O bem comum não pode conter discriminação, não pode conter desigualdade. 
Aliás, o bem comum só pode ser comum se for direcionado efetivamente para todos. 
(FERRAZ; MACHADO, 2016, p. 09) 

 
32  Site Estadão – Portal do Site de S. Paulo. Disponível em: http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,abordagem-nos-jardins-tem-de-ser-diferente-da-periferia-diz-
novo-comandante-da-rota,70001948516 Acesso em: 24/11/2017. 
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Entre tantos direitos e garantias da nossa Constituição Federal de 1988, encontramos que, 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade 
do direito à vida, a liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade, que a casa é asilo 
inviolável do indivíduo, que ninguém nela poderá entrar sem o consentimento do morador. 
Onde estão esses direitos quando são impetrados os mandados de busca e apreensão 
coletivos nas favelas, nos morros que ficam a margem da sociedade? No Código de Processo 
Penal Brasileiro de 1941, em seu Capitulo XI, trata da busca e apreensão, deixando claro que, 
a busca será domiciliar ou pessoal, quando fundadas razões a autorizarem, a prender 
criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, enfim, entre outras 
razoes que sejam legalmente amparados por lei. 
 
Faz-se necessário ainda identificar o que é busca e apreensão. A busca é uma medida 
instrumental, meio de obtenção de prova que visa encontrar pessoas ou coisas. A apreensão 
é uma medida cautelar probatória, pois se destina à garantia da prova e ainda, dependendo 
do caso, para a própria restituição do bem ao seu legitimo dono (PITOMBO, 2005, p. 105). 
 
São institutos diversos, mas que foram tratados de forma unificada. Nem sempre a busca gera 
a apreensão e nem sempre a apreensão decorre da busca, a busca pode ser um meio para 
a apreensão, ou seja, um meio instrumental usado para uma finalidade. Porém ambos podem 
acontecer distintamente (LOPES JR., 2016, p. 527). 
 
A busca pode ser domiciliar ou pessoal, levando em conta a ponderação e a necessidade, 
adequação e proporcionalidade em sentido estrito, de modo que seja sempre uma medida 
excepcional, não automática, condicionada sempre as circunstancias do caso concreto ao fim 
que se persegue. 
 
Contudo, são medidas ao extremo na busca por algo ou alguém, devendo ser usado com 
finalidades e momentos específicos, são meios utilizados na busca de alcançar  provas do 
processo ou do inquérito em aberto, porém, deve ser garantindo um devido processo legal, 
ou seja, um ato praticado por autoridade competente, para ser considerado válido, eficaz e 
completo, deve seguir todas as etapas, a busca e a apreensão são procedimentos, que 
poderão serem utilizadas no curso do inquérito policial ou durante o processo e 
excepcionalmente, até na fase de execução da pena, conforme narra o art. 145 da Lei de 
Execuções Penais. 
 
A Busca poderá ser domiciliar ou pessoal. A domiciliar prevista no art. 240, § 1º, do CPP, que 
somente poderá ocorrer quando judicialmente autorizada, ou seja, somente mediante 
mandado judicial, sob pena de incorrer a autoridade policial no crime de abuso de autoridade 
(Lei nº 4.898/1965) e ser o resultado considerado prova ilícita (LOPES JR., 2016, p. 527). 
 
Ao contrário do que se costuma ver, a busca domiciliar não pode ser banalizada, deve ter uma 
finalidade clara, bem definida e estar previamente justificada pelos elementos da investigação 
preliminar. 
 
A mesma se destina a prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por 
criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados 
ou contrafeitos, aprender armas e munições, instrumentos na pratica de crime ou destinados 
a fim delituosos, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, 
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja 
suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, 
apreender pessoas vítimas de crimes (LOPES JR., 2016, p. 527). 
 
Enfim, a busca e apreensão deverá ter uma finalidade justificada para acontecer, não devendo 
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ser feita de maneira leviana, autoritária, desrespeitando tudo e principalmente a todos. Afinal, 
o que diferencia uma busca e apreensão patrimonial sem respaldo legal de um furto ou roubo 
praticado em uma residência? 
  
Conforme o art. 243, CPP, o mandado de busca e apreensão deverá ter uma série de 
requisitos, sob pena de nulidade, na medida em que implica uma grave restrição de direitos 
fundamentais. São esses requisitos que darão o respaldo ao mandado de busca, o 
diferenciando dos crimes patrimoniais, pois sem o preenchimento de tais critérios todos se 
equiparariam, tornando a busca mais que um ato infrator. A diferença que se dá é na 
legitimidade ou ilegitimidade da violência praticada. A busca é uma violência estatal 
legitimada, mas que exige, para isso, a estrita observância das regras legais estabelecidas. 
 
A indicação da casa ou local onde a busca será realizada é imprescindível. Não se justifica 
que a autoridade policial ou MP postule a busca e apreensão como primeiro ato da 
investigação, não se busca para investigar, se investiga primeiro e, só quando necessário, 
postula se a busca e apreensão.  Segundo Aury Lopes Jr, (2016, p. 536) disserta sobre os 
mandados de busca e apreensão genéricos da seguinte forma: 
 

Situação absolutamente ilegal a nosso sentir são os mandados de busca e 
apreensão genéricos, muitas vezes autorizando a diligencia em quarteirões 
inteiros (obviamente na periferia...), conjuntos residenciais ou mesmo em 
“favelas” de tal ou qual vila. É inadmissível o “mandado incerto, vago ou 
genérico. A determinação do varejamento, ou da revista, há de apontar, de 
forma clara, o local, o motivo e a finalidade, bem como qual a autoridade 
judiciária que a expediu. É importantíssima a indicação detalhada do motivo 
e os fins da diligencia”, como determina o art. 243, II, do CPP. Aury Lopes Jr. 
Pg. 536. 

 
Assim, como todo ato decisório deve ser devidamente fundamentado, o mandado de busca e 
apreensão não fica isento desses requisitos. Sendo indispensáveis para que o ato não seja 
viciado. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se 
realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado 
ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta, conforme art. 
245 do CPP. 
 
Logo, como preencher os requisitos de, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que 
será realizada a diligencia e o nome de respectivo proprietário ou morador; ou no caso de 
busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem em um 
mandado de busca e apreensão genérico? Não há essa possibilidade, é o Estado com seu 
poder inquisitivo tirando direitos da sociedade periférica, os transformando em inimigos por 
serem pobres. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O artigo teve como propósito, por meio do estudo pelo método teórico das teorias do “Direito 
Penal do Homo Sacer da Baixada” e do “Direito Penal do inimigo”, abordar sobre a utilização 
de mandados coletivos como instrumento de opressão na periferia, mais especificamente, na 
Favela do Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 
 
Buscou-se identificar a origem do Estado, que, segundo doutrinadores citados 
oportunamente, seria a mais complexa das organizações criadas pelo homem, até mesmo 
dizer que seria o sinal de um alto estágio de civilização. E que perante o Estado todos são 
iguais, sem distinção de qualquer natureza. A todos ele submete com igual força, exigindo-
lhes obediência ao seu ordenamento jurídico e garantindo-lhes direitos fundamentais. 
Todavia, são direitos que deveriam ser assegurados a todos, porém, sabe-se que nem todos 
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são detentores de tais direitos e garantias fundamentais do Estado, os desiguais estão sendo 
tratados além de suas desigualdades, estão sendo tratados como inimigos do Estado. 
 
Após, foi feita uma breve abordagem histórica da escravidão, relacionando o escravo como 
figura “privilegiada” do inimigo na realidade brasileira. Inimigo esse que sofre desde a criação 
do Estado, mudando-se apenas o alvo, e a figura de inimigo que o Estado brasileiro criou é a 
do morador da favela. Como detentor de poder, o Estado decide quem vai ter o benefício dos 
direitos e garantias que ele oferece. E como foram analisados aqui, os moradores de periferia 
não têm os mesmos direitos que o resto da sociedade, pelo menos diante das grandes 
operações policiais feitas pelo Estado, vivendo assim à margem da sociedade como se 
fossem invisíveis, com seus direitos e garantias sendo violados corriqueiramente pelo Estado. 
 
Autoridades vêm impetrando mandados de busca e apreensão genéricos em alguns estados 
brasileiros, sem respaldo legal. Com destaque recente à operação de Busca e Apreensão 
Coletiva na favela do Jacarezinho na cidade do Rio de Janeiro. Esse local, há alguns meses 
sofreu mais uma opressão do Estado, por meio de um mandado coletivo genérico, que 
permitiu a Polícia adentrar nas casas dos moradores sem o menor respaldo legal, residências 
essas que deveriam ser invioláveis. 
 
Os mandados de busca e apreensão são medidas ao extremo feitas para busca por algo e 
devem ser usadas com finalidades e momentos específicos, são meios utilizados na busca 
de alcançar provas do processo ou do inquérito em aberto, porém, deve ser garantindo um 
devido processo legal, ou seja, um ato praticado por autoridade competente, para ser 
considerado válido. Dessa forma, os mandados coletivos são ilegais. A Carta Magna, garante 
ao cidadão a dignidade da pessoa humana, que é o valor de todos os direitos fundamentais, 
o que não pode, seja qual for o pretexto, ser sacrificado por interesses coletivos. 
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INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL33 

 
Jussimara Coelho de Souza34 

Zelita Caetano Nascimento Silva35 
 
RESUMO: O presente artigo apresenta uma discussão sobre o desafio da inclusão escolar 
de uma aluna diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, inserida nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, tecendo reflexões sobre as práticas pedagógicas direcionadas à 
mesma. Tem como objetivo identificar as metodologias de ensino utilizadas e verificar em que 
aspectos essas metodologias auxiliaram no seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. Para tal, acompanhamos uma aluna autista matriculada no ensino 
fundamental do município de Vitória. Utilizou-se como estratégia metodológica o estudo de 
caso de cunho qualitativo e descritivo, embasado teoricamente nos pressupostos da 
perspectiva histórico-social de Vigotski. Para coleta de dados, foram realizados registros e 
relatórios semanais das observações diretas, relatando o cotidiano da aluna estudada e os 
aspectos do seu desenvolvimento. Como resultados desse estudo, destacamos a importância 
de se adequar as práticas pedagógicas à subjetividade dos sujeitos inseridos na escola 
comum e a relevância da formação continuada para os profissionais da educação que 
promovem a inclusão escolar do sujeito autista. 
 
Palavras-chave: Autismo. Educação Inclusiva. Práticas pedagógicas.  
 
ABSTRACT: The present article presents a discussion about the school inclusion challenge 
of a student diagnosed with Autism Spectrum Disorder, inserted in Elementary School initial 
years, pointing out pedagogical practices reflections directed to her. It aims to identify the 
teaching methodologies used and to verify in what aspects these methodologies helped her 
on learning and development process. For this, we accompany an autistic student enrolled in 
primary education in the city of Vitória. A case study with a qualitative and descriptive character 
based theoretically on the assumptions of Vigotski's historical-social perspective was used as 
methodological strategy. For data collection, weekly records and reports of direct observations 
were carried out, describing the student daily life and aspects of her development. As results, 
we emphasize the importance of adapting pedagogical practices to the student’s particularity 
inserted in common school and the relevance of continued formation to educational 
professionals who are responsible for including autistic subject on school. 
 
Keywords: Autism. Inclusive education. Pedagogical pratices.  
 
INICIANDO A DISCUSSÃO 
 
A inclusão da criança autista é considerada uma tarefa complexa por muitos profissionais. 
Entretanto, ela é possível, desde que haja engajamento e/ou postura adequada dos sujeitos 
que são responsáveis pela aprendizagem e desenvolvimento desse público-alvo. No Brasil, 
na última década, os conceitos e metodologias referentes ao trabalho com esse grupo 
especial modificaram-se substancialmente. Algumas necessidades educacionais específicas 
de crianças e adolescentes autistas, porém, ainda são incompreendidas, o que tem dificultado 
a atuação desses sujeitos no sistema de ensino regular. A escolarização de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação têm 
desafiado os profissionais da educação a construírem e adotarem novas lógicas de ensino.  

 
33 Artigo desenvolvido para fins de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade 

Multivix-Cariacica sob orientação do Professor Mestre Michell Pedruzzi Mendes Araújo.  
34  Licencianda do Curso de Pedagogia da Faculdade Multivix-Cariacica. 
35  Licencianda do Curso de Pedagogia da Faculdade Multivix-Cariacica. 
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Nessa perspectiva da inclusão, temos legislações específicas que normatizam a educação 
especial, conforme consta no artigo 205 da Constituição Federal, que determina a garantia de 
igualdades de condições para o acesso e permanência na escola. 
 

A Constituição Federativa do Brasil dispõe que [...] é direito de todos o pleno 
desenvolvimento dos cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação; garante o direito à escola 
para todos; e coloca como princípio para a Educação o acesso aos níveis 
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um (BRASIL, 1988). 

 
A legislação brasileira vem assegurando cada vez mais a matrícula compulsória de alunos 
com deficiência na rede regular de ensino. Entretanto, a despeito dos avanços legais, a 
situação problemática das escolas de Ensino Fundamental (falta de estrutura física que 
garanta a acessibilidade, recursos financeiros e materiais insuficientes, como também o 
despreparo dos professores) reforça o discurso de impedimento para que se receba o aluno 
com deficiência e garanta a sua permanência na escola. A Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) busca, em seu objetivo geral, 
apresentar orientações que possibilitariam um trabalho escolar onde, de fato, seriam 
garantidos os processos de inclusão. 
 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: 
acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade 
nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de 
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta 
do atendimento educacional especializado; formação de professores para o 
atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 
para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 
arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas (BRASIL, 2008, p. 10). 

 
O trabalho com alunos autistas deve ter como princípio o conhecimento dos seus interesses 
e necessidades, e isso significa se debruçar sobre os aspectos biológicos e comportamentais 
desse transtorno global do desenvolvimento e compreender a história de vida da criança 
autista, sua família, as características de sua faixa etária e a fase do desenvolvimento em que 
ela se encontra. Assim, pode-se compreender as reais possibilidades de aprendizado dessas 
crianças, mesmo com suas limitações. 
 
Dentro desse contexto, questiona-se: como a práxis pedagógica, que é desenvolvida no 
espaço escolar, pode contribuir para o desenvolvimento holístico do sujeito autista? Os 
docentes, que estão nas salas de recursos (AEE), buscam alternativas e ações de intervenção 
que privilegiam e potencializam o lado cognitivo, o emocional, o motor e o social do aluno? O 
planejamento pedagógico é elaborado a partir dos diagnósticos e das necessidades dos 
alunos, levando em considerações suas especificidades e peculiaridades? 
 
O presente estudo tem como principal norte a discussão e observação do processo de 
inclusão de uma aluna com autismo inserida nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse 
sentido, o artigo apoia-se nos objetivos, sobretudo, específicos de analisar, identificar e 
conhecer ações e estratégias para efetivar uma verdadeira inclusão e, além disso, identificar 
as metodologias de ensino utilizadas com a aluna com autismo e verificar em que aspectos 
essas práticas pedagógicas contribuíram para o seu processo de inclusão, aprendizagem e 
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desenvolvimento.  
 
A pesquisa ocorreu a partir da observação in loco. O desenvolvimento e a aprendizagem da 
criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram analisados por meio 
de relações dialógicas com a equipe pedagógica e as professoras regentes. Observou-se a 
aluna em suas atividades, propondo, assim, dinâmicas de acompanhamento à sua rotina, 
utilizando recursos que possibilitam que a mesma possa de fato se sentir inserida no contexto 
escolar, isto é, no seu cotidiano. Durante a realização do estudo, foi utilizado um diário de 
campo com relatórios semanais, e as atividades foram registradas por meio de fotografias. 
Para o presente estudo, optou-se pela utilização de um nome fictício para a criança e para a 
escola no intuito de preservar sua identidade e não acarretar nenhum tipo de prejuízo. 
 
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO SOB A ÓTICA BIOMÉDICA 
 

O Transtorno do Espectro do Autismo é um transtorno do desenvolvimento 
neurológico, e deve estar presente desde o nascimento ou começo da 
infância, mas pode não ser detectado antes, por conta das demandas sociais 
mínimas na mais tenra infância, e do intenso apoio dos pais ou cuidadores 
nos primeiros anos de vida (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2014, p.51). 

 
Nos tópicos que se seguem, descreveremos as principais características típicas de pessoas 
com diagnóstico de autismo e consideradas relevantes para a presente pesquisa.  

 
Principais critérios para o diagnóstico do autismo 
 
Prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e na interação social e padrões 
restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades são as características 
essenciais do transtorno do espectro autista. Esses caracteres estão presentes desde o início 
da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário da criança. O estágio em que o 
prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características de cada indivíduo 
e seu ambiente. Características diagnósticas nucleares estão perceptíveis no período do 
desenvolvimento, mas intervenções, compensações e apoio atual podem mascarar as 
dificuldades, pelo menos em alguns contextos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2014). 
 
É possível identificar crianças com autismo nos primeiros anos de vida. Nessa fase, os sinais 
mais importantes são: pobre contato visual, ausência do balbucio, pouco ou nenhum 
desenvolvimento de gestos sociais, não pedir colo e não responder pelo nome. Os pais 
costumam estranhar quando as crianças apresentam pouco interesse por compartilhar 
objetos e quando ignoram as chamadas para alguma atividade (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014). 
 
É comum, ainda, que as crianças tenham problemas para dormir e se alimentar, pois acordam 
muitas vezes e costumam ser seletivas para determinados alimentos. Podem ter medos 
excessivos de determinados lugares, barulhos, estímulos e excessiva preferência por alguns 
objetos, cores, texturas ou jogos. Podem demorar a engatinhar (ou nunca vir a engatinhar), 
andar, falar e, em alguns casos, apresentam regressão de fala entre 1 ano e 2 anos e meio 
de vida – este sinal é muito valioso e específico para pensar na possibilidade de autismo. 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
 
É importante destacar que as manifestações do transtorno também variam muito, dependendo 
da gravidade da condição do autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica; daí 
o uso do termo espectro. O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes 
chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto 
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funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra 
especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
 
Déficits verbais e não verbais na comunicação social têm manifestações variadas 
dependendo da idade, do nível intelectual e da capacidade linguística do indivíduo, bem como 
de outros fatores como história de tratamento e apoio atual. Muitos indivíduos apresentam 
déficits de linguagem, os quais variam desde ausência total da fala, passando por atrasos na 
linguagem, compreensão reduzida da fala e fala em eco até linguagem explicitamente lateral 
ou afetada. Mesmo quando habilidades linguísticas formais estão intactas, o uso da linguagem 
para comunicação social reciproca está prejudicada no transtorno do espectro autista 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
 
As crianças com transtorno do espectro autista apresentam déficits para desenvolver, manter 
e compreender as relações, conforme os padrões relativos à idade, gênero e cultura. Pode 
haver interesse social ausente, reduzido ou atípico, manifestações por rejeição de outros e 
passividade ou abordagens inadequadas que parecem agressivas ou disruptivas (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  
 
As dificuldades supracitadas são particularmente evidentes em crianças pequenas. Nelas, 
pode haver insistência em brincar seguindo regras muito fixas e costuma existir uma falta de 
compartilhamento entre jogo social e imaginação - por exemplo, nas dificuldades em fingir de 
forma flexível e adequada à idade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  
 
É importante ressaltar que não existem exames de imagem ou de laboratório que confirmem 
o TEA como um transtorno puramente identificável pela observação da criança nos mais 
diversos ambientes. Nesse sentido, o papel da escola, por meio dos seus profissionais, e dos 
cuidadores em instituições pode ser crucial e deve sempre ser solicitado pela equipe que está 
investigando o comportamento das crianças. O critério de atraso ou ausência total de 
desenvolvimento da linguagem expressiva já é desconsiderado para o diagnóstico porque não 
é universal, nem específico para indivíduos autistas (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014). 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 
 
Adotou-se como principal hipótese dessa pesquisa a averiguação da ausência da capacitação 
e formação de professores em relação à inclusão de alunos público-alvo da educação 
especial. Como estratégia metodológica, visando alcançar os objetivos centrais desse estudo, 
utilizou-se o estudo de caso. Segundo Yin (1994), o estudo de caso contribui, de forma 
inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 
sociais e políticos.  
 
Nesse contexto, cabe destacar que o estudo de caso é uma estratégia comum de pesquisa 
na psicologia, na ciência política, na administração, no trabalho social e no planejamento, isto 
é, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas 
e significativas dos eventos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e maturação de alguns setores (YIN,1994).  
 
Como sujeito dessa pesquisa, escolheu-se uma aluna com o diagnóstico de transtorno do 
espectro autista, inserida no 5º ano do ensino Fundamental da Escola "Espaço do saber” 36. 

 
36 A escola se situa no município de Vitória, tendo como público alvo alunos do 1° ao 5° ano do Ensino 
Fundamental. 
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Para coleta de dados, foram realizados registros e relatórios semanais das observações 
diretas, relatando o cotidiano e os aspectos da sua aprendizagem e do desenvolvimento da 
aluna.  
 
A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA COMO ORIENTADORA DESSA PESQUISA 
 
A presente pesquisa teve como alicerce os pressupostos teóricos da perspectiva sócio-
histórica de Vigotski (2010), seus colaboradores e estudiosos, tais como Drago (2009), Rego 
(1994), Araújo (2014), Gonring (2014), e Magalhães (2011). Nesse sentido, destaca-se que a 
teoria sócio-histórica, pautada no materialismo dialético, fornece valiosas contribuições no que 
concerne à realização de um estudo de caso de uma criança com diagnóstico de TEA, inserida 
em uma escola regular e que recebe atendimento educacional especializado na sala de 
recursos Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
 
Acreditamos, ainda, encontrar nessa teoria algumas bases para fundamentarmos a prática 
educacional inclusiva, visto que, ao contrário de muitos pesquisadores anteriores, Vigotski, 
conforme Luria (2006), concentrou sua atenção nas habilidades que as crianças possuíam, 
entendendo que essas poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades 
integrais. Interessava-se, portanto, mais por suas forças do que por suas deficiências. 
Consistente com seu modo global de estudo, rejeitava as descrições simplesmente 
quantitativas de tais crianças. Em vez disso, preferia confiar nas descrições qualitativas da 
organização especial de seus comportamentos. 
 
A concepção de deficiência produzida historicamente na sociedade impõe limites, 
incapacidades e classificação aos seres humanos, privando-os da possibilidade de participar 
ativamente de processos culturais que podem proporcionar chances reais de enfrentamento 
e superação dos problemas causados pelo próprio contexto - e não por suas características 
orgânicas, psíquicas ou sociais (MAGALHÃES, 2011). 
 
Em suma, para compreendermos como ocorre o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento e inclusão de uma criança autista inserida no ensino fundamental de uma 
escola comum, foi desenvolvido estudo de caso na perspectiva sócio-histórica de Vigotski 
(2010), autor russo que inovou, com suas proposições teóricas, a natureza do processo de 
desenvolvimento da criança e a relação entre pensamento e linguagem.  
 
Sob o prisma da inclusão, Vigotski considera que o desenvolvimento psicológico do indivíduo 
se realiza primeiramente no plano externo, interpsicológico, isto é, no contexto cultural das 
interações sociais como um meio de adaptação social, e posteriormente transfere-se para o 
plano interno, intrapsicológico, como um meio de adaptação pessoal. A esse processo, o autor 
chama de internalização, elemento fundamental de sua obra para explicar a formação das 
funções psicológicas superiores. A internalização do que é fornecido pela cultura não é feita 
passivamente, mas sintetizada pelo indivíduo. As atividades externas interpessoais são 
transformadas em atividades internas, intrapsicológicas. 
 
Para Vigotski (2010), a aprendizagem está diretamente ligada às relações sociais, não 
ocorrendo de maneira alguma de forma individualizada. Para o autor, a aprendizagem da 
criança começa muito antes dela frequentar a escola e qualquer situação de aprendizagem 
que a criança vivencie no ambiente escolar tem sempre um conhecimento prévio. A 
constituição do sujeito é um movimento dialético entre aprendizagens e desenvolvimento. 
Dessa maneira, é possível compreender que o contexto onde a criança está inserida é 
primordial para a sua formação enquanto sujeito social e cultural.  
 

Nesse sentido, podemos compreender que a aprendizagem e o 
desenvolvimento vão depender, essencialmente, do contexto social e das 



57 
 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN XXXX-XXXX), vol. 1, nº 5 – Agosto a Dezembro, ano 2018 

relações dialógicas e culturais estabelecidas com os outros sujeitos com os 
quais nos envolvemos, o que pressupõe a importância do papel do outro na 
relação do sujeito no meio social (GONRING, 2014, p.182). 

 
Vigotski (1997) diz que o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, também 
nos traz importantes contribuições. Afirma que a criança com alguma deficiência não é 
simplesmente menos desenvolvida do que a criança normal; mas desenvolvida de outro 
modo. A especificidade da estrutura orgânica e psicológica, o tipo de desenvolvimento e de 
personalidade são o que diferenciam a criança deficiente mental da criança normal, e não são 
propriamente proporções quantitativas.  
 
Desse modo, Araújo (2014) destaca que os sujeitos com deficiência possuem um 
desenvolvimento qualitativamente distinto, peculiar. Portanto, estes não podem ser 
analisados apenas pela óptica quantitativa, porque não há como determinar com números, o 
grau de desenvolvimento a que se pode chegar um sujeito com deficiência. 
 
Para Rego (1994), a obra de Vigotski possui uma contribuição significativa para a educação, 
na medida em que traz importantes reflexões sobre o processo de formação das 
características psicológicas tipicamente humanas e, como consequência, suscita 
questionamentos, aponta diretrizes e instiga a formulação de alternativas no plano 
pedagógico.  Sob esse prisma, concordamos com Drago (2009), quando afirma que o 
processo educativo hoje precisa abranger uma proposta de educação para todos os 
indivíduos, independentemente de suas características físicas, mentais, sociais sensoriais e 
intelectuais.  
 
PARA ALÉM DO AUTISMO, A MENINA LETICIA  
 
Leticia (nome fictício), uma menina de onze anos diagnosticada com Transtorno do Espectro 
Autista aos 4 anos de idade, estava cursando o 5° ano do ensino Fundamental de uma escola 
da rede municipal de Vitória. Leticia tem um laudo médico de autismo com alterações 
cognitivas e potencial intelectual abaixo do normal, também apresentando TDAH com prejuízo 
nas interações sociais. 
 
A mãe de Leticia nos relatou que ela frequenta a escola desde a Educação Infantil e que a 
interação com as outras crianças foi fundamental para o seu desenvolvimento social e 
cognitivo. Leticia sempre se apresentou como uma aluna assídua e de comportamento 
ameno, geralmente não faltava às aulas. Ela apresentava comportamentos repetitivos e 
estereotipados, interesses restritos, dificuldade de comunicação qualitativa e quantitativa.  
 
A presença da aluna na instituição possibilitou seu desenvolvimento e sua autonomia. Além 
da escola, Leticia faz acompanhamento semanal com psicólogos, fonoaudiólogos e 
neurologistas na associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Vitoria. 
É importante salientar que os acompanhamentos, aliados aos benefícios da convivência 
social, representaram uma diversidade de conhecimentos e relações que foram fundamentais 
para que a mesma se libertasse do seu isolamento e percebesse as vantagens de conviver 
em sociedade. 
 
Em nosso primeiro dia na escola, nos disseram que acompanharíamos uma aluna com TEA. 
Ao chegarmos à sala de aula, nos deparamos com a Leticia, que em um primeiro momento 
se apresentou como uma menina tímida, mas logo nos tornamos mais próximas. A aluna não 
acompanhava as atividades que as professoras regentes passavam na lousa, e também não 
havia nenhum planejamento voltado para as necessidades educacionais da aluna. Assim, 
ficamos responsáveis por elaborar as atividades de intervenção pedagógica de Leticia. Ao 
fazermos uma modalidade de avaliação diagnóstica, foi possível inferir que a aluna, apesar 
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de estar no 5° ano do ensino Fundamental, não é alfabetizada, e apenas copia partes de 
algumas atividades que as docentes passavam na lousa, as quais se apresentavam 
descontextualizadas e sem nenhuma intencionalidade.    
 
Para tal efeito, as estagiárias da instituição se utilizaram de distintos métodos de intervenção. 
Todos foram ineficazes e não surtiram efeitos contundentes, talvez pela falta de apoio dos 
docentes regentes e demais profissionais do AEE. Durante o ano, as professoras regentes de 
sala não fizeram nenhum tipo de avaliação diagnóstica com a aluna, não sendo possível 
identificar o que ela já sabia antes de começarmos o trabalho. Cabe salientar que a avalição 
diagnóstica seria essencial para se iniciar o planejamento e as ações pedagógicas que 
norteariam o processo de aprendizagem e desenvolvimento da aluna durante todo o ano 
letivo.  
 
É importante enfatizar que o processo de avaliação diagnóstica de um aluno público-alvo da 
educação especial é muito significativo. A partir da análise dos resultados, poderá ser definido 
um plano de atuação que possa, além de tornar possível sua participação, possibilitar seu 
desenvolvimento, focando seu desempenho e o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento nas diversas áreas curriculares. 
 
Nesse caminho concordamos com Cunha (2018) quando destaca que o docente é essencial 
para o sucesso das ações inclusivas, não somente pela grandeza do seu ofício, mas também 
em razão da função social do seu papel. O docente orgânico precisa ser valorizado, formado 
e capacitado, assim como deve rever permanentemente a sua práxis.  
 
O PROCESSO DE INCLUSÃO DE LETICIA, ALUNA COM AUTISMO, NA ESCOLA COMUM 
 
Para os registros de observações, foram selecionadas, junto dos docentes, práticas rotineiras 
durante as quais ocorreriam as observações: no decorrer das aulas, nas atividades 
pedagógicas na sala de recursos multifuncionais, nas aulas de educação física e no recreio. 
Essas práticas foram selecionadas por acontecerem diariamente, proporcionando à aluna 
diferentes espaços para exercer suas interações sociais.  
 
No que se refere ao seu comportamento, apresentava coerência e intencionalidade. A aluna 
demonstrava espontaneidade ao interagir com seus pares, e facilidade em cumprir regras 
sociais, salvo em momentos em que não estava medicada: se, por alguma razão, a aluna não 
ingerisse os medicamentos recomendados pelos médicos, apresentava, por alguns 
momentos, agressividade, estereotipias motoras e inflexibilidade comportamental. A 
comunicação verbal da aluna era de fácil compreensão, pois a mesma não apresentava 
quaisquer dificuldades na fala. 
 
O desenvolvimento da Leticia é resultante da interação entre suas capacidades potenciais e 
a influência do ambiente em que se encontra inserida. Tendo em vista o supracitado, cabe 
destacar que não necessariamente todos os alunos autistas são “antissociais”. Tudo depende 
do contexto social e histórico em que o indivíduo se encontra inserido, conforme o pensamento 
de Vigotski. 
 
O cotidiano da Leticia na sala de aula comum 
 
No contexto escolar, a aluna chegava à escola acompanhada da mãe, sentava sempre no 
mesmo lugar e não aceitava mudança em sua rotina em sala de aula. A mesma não reagia 
muito bem com as interferências e é caracterizada como uma criança hiperativa, que passeia 
pela sala, corre, grita e bate nos colegas quando contrariada. Letícia, quando exposta a muito 
barulho, fica agitada e desorientada, e, correndo, deixa a sala. Pode-se destacar, quanto à 
aprendizagem, que a aluna já conhece as cores, sabe contar até dez e conhece e reconhece 
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o próprio nome, ainda que nem sempre. Gosta de desenhar personagens de desenhos 
animados, de utilizar o computador e conclui as atividades apenas quando sente vontade. 
Ainda, apresenta alguma dificuldade com os brinquedos no momento do intervalo e não gosta 
que mexam em suas coisas – especificamente o material escolar. Apesar disso, a 
aluna interage bem com os demais alunos, no geral.  
 
A professora do Atendimento Educacional Especializado relata perceber diferença em seu 
comportamento com as demais crianças quando está em grupo reduzido, como o da sala de 
recurso. Apresenta insatisfação nas situações que se sente ameaçada ou contrariada, como, 
por exemplo, quando alguém não passa o brinquedo que ela solicitou. Por outro lado, com 
relação à questão familiar, as professoras declararam que os pais são assíduos e não se 
recusam a participar quando solicitados - o que ocorreu em raros momentos. No entanto, foi 
possível observar que não havia um elo efetivo entre a família e a escola.       
 
Outra característica que observamos é que a aluna necessitava de atividades adaptadas de 
acordo com suas especificidades, o que não ocorria. As avaliações não eram adaptadas à 
sua condição, e, portanto, nem sempre a aluna as realizava. Nesses momentos, as 
professoras nos solicitavam que retirássemos a aluna da sala de aula para que ela não viesse 
a atrapalhar os colegas. Por vezes, sentimos certo abandono por parte da equipe pedagógica. 
A ausência da mediação entre as professoras e a aluna ficou evidente: não havia um contato 
mais próximo, e as docentes centravam a execução das aulas apenas nos outros alunos, 
deixando Letícia sob nossa responsabilidade (Diário de campo do dia 22/07/17). 
 
O cotidiano da Leticia no Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
 
O AEE se destina a garantir a permanência do aluno na escola regular, promovendo, primeiro, 
o acesso ao currículo, por meio de acessibilidade física como adaptações arquitetônicas, 
oferta de transporte, adequação de mobiliário e de equipamentos e acesso a sistemas de 
comunicação. Dado o acesso, para o ensino em si o AEE tem como finalidade também 
favorecer a organização de materiais didáticos e pedagógicos, estratégias diferenciadas e 
instrumentos de avaliação adequados às necessidades do aluno para que, de fato, sua 
permanência na escola lhe proporcione desenvolvimento acadêmico e pessoal.  
 
Leticia frequentava esporadicamente a sala de recursos. A docente que fazia o 
acompanhamento com a criança tinha horário uma vez na semana, mas as atividades não 
apresentavam conteúdos significativos para a aluna, pois os mesmos eram burocráticos e não 
condiziam com a idade da mesma. Nos momentos em que estava na sala de recursos, Leticia 
pintava ou jogava jogos pedagógicos no computador. Os recursos mediáticos utilizados no 
AEE não propiciavam o desenvolvimento sensorial, afetivo, cognitivo ou motor da aluna, e as 
atividades não tinham uma intencionalidade clara, sendo meramente repetitivas, com intuito 
de passar o tempo, evidenciando a ausência de um planejamento com ações e estratégias de 
ensino (Diário de campo do dia 20/09/17). 
 
O cotidiano da Leticia nas aulas de educação física e no recreio 
 
Nas aulas de educação física, a aluna se relacionava muito bem com os demais colegas e 
não havia nenhum tipo de atrito. Nesses momentos, as estagiárias incentivavam a aluna a 
interagir com os demais colegas e assim socializar e exercer sua autonomia. Deve-se 
destacar que as aulas de educação física também não tinham planejamento específico para 
a aluna. Leticia praticava brincadeiras como pular corda, pique-esconde, pique alto, e, com o 
nosso auxílio, chegou até mesmo a jogar futebol com os colegas, o que ocorria apenas 
mediante a sua vontade (Diário de campo do dia 03/08/17).  
 
No recreio, Leticia costumava ficar sozinha. Em alguns momentos, procurava as colegas de 
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sala, mas logo voltava a se isolar ou ficar apenas em nossa companhia. Em alguns momentos, 
se chateava e por vezes chegou a chorar, pois, nem sempre os colegas queriam brincar ou 
ficar perto dela. Nesse sentido, faltou mediação pedagógica, ou seja, intervenções nos 
recreios para que tais acontecimentos fossem evitados (Diário de campo do dia 25/10/17).  
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS À LUZ DOS PRESSUPOSTOS DA PERSPECTIVA SÓCIO-
HISTÓRICA E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
 
Na atual conjuntura da política educacional brasileira, no que tange às diretrizes para a 
educação especial, enfatiza-se a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais nas classes comuns, conforme consta na Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012. 
Seu artigo 1° institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 
espectro autista, estabelecendo diretrizes para sua consecução na perspectiva de abolir as 
práticas segregacionistas que norteiam a educação desses alunos. Entretanto, no que tange 
a educação básica no ensino público, a educação inclusiva tem representado um desafio 
constante para a maioria dos educadores contemporâneos. 
 
Nesse sentido, o estudo de caso elaborado em uma instituição de ensino da Rede Municipal 
de Vitória nos forneceu subsídios suficientes para nos certificarmos que algumas instituições 
de ensino não estão preparadas, capacitadas e nem possuem estrutura adequada para 
receber os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. As práxis dos docentes dessa escola não contemplam as 
peculiaridades da aluna objeto do estudo. Os dados obtidos por meio de observação do 
contexto educacional da aluna serão apresentados a seguir. 
 
A partir das observações in loco do cotidiano da aluna Leticia na instituição de ensino em 
questão, foi possível verificar diversos entraves que dificultaram o seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento. Sob esse olhar do cotidiano da aluna, tomamos o 
referencial dos principais pilares teóricos de Vigotski, como, por exemplo, as implicações do 
ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) no processo de aprendizagem. Conforme o autor, 
o ZDP contribui com a interação dos sujeitos e assim possam desenvolver habilidades e 
cognições no meio social. A prática pedagógica desenvolvida pelas docentes no contexto de 
sala de aula carecia de uma articulação mais concreta em relação às demais atividades 
pedagógicas desenvolvidas pela escola e preconizadas nas legislações vigentes que aparam 
a educação especial. 
 
Nessa perspectiva de inclusão de Leticia no contexto escolar, não foi assegurado às docentes 
o suporte pedagógico necessário para que, em sala de aula, elas pudessem disponibilizar de 
todos os meios, métodos, instrumentos, estratégias e técnicas que viessem garantir a 
verdadeira inclusão da aluna no processo de aprendizagem e desenvolvimento e na 
construção das competências necessárias para o exercício pleno da cidadania. Essa 
constatação é uma dicotomia e não condiz com os pressupostos da Resolução CNE/CEB Nº2, 
2001, que garantem adaptações curriculares às pessoas com necessidades educacionais 
especiais.  
 

Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas 
das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem 
atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de 
recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o 
encaminhamento para o trabalho, contando, para tal, com a colaboração do 
setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino 
(Resolução CNE/CEB Nº2, 2001). 
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A aluna com transtorno do espectro autista não fazia as mesmas atividades que os demais e 
nem atividades parecidas. Por exemplo, em duas ocasiões, as professoras aplicaram uma 
prova para a turma sem que Letícia recebesse qualquer atividade avaliativa. Ficava fazendo 
atividades que não eram de avaliação e não condiziam com os conteúdos aplicados ao 
restante dos alunos. Diante disso, fica clara a necessidade de se pensar em um currículo 
inclusivo para a escola, considerando as adaptações curriculares como estratégias e critérios 
de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar 
às necessidades particulares de cada um. 
 
Observou-se que o Atendimento Educacional Especializado, que visa complementar ou 
suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias, mostrou-se por vezes incipiente. Tal atendimento ocorria apenas 
uma vez na semana, sendo que as atividades eram descontextualizadas e não condiziam com 
a idade da aluna, não proporcionando o desenvolvimento educacional da mesma. Foi 
constatado que a professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) não tinha um 
planejamento específico que atendesse às necessidades educacionais da aluna com TEA. A 
instituição escolar não dispõe de tecnologias assistivas, informática adaptada, mobiliários 
adaptados, a estrutura arquitetônica não atende as necessidades dos alunos com deficiência 
e os poucos brinquedos que existem na sala de recursos estão em péssimas condições e não 
despertavam a curiosidade da aluna. Sendo assim, o contexto escolar não favoreceu o 
desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo da educanda.  
 
Outro ponto relevante observado diz respeito à participação da família de Leticia no cotidiano 
escolar: a mãe da aluna compareceu à escola apenas nos dias das reuniões bimestrais. Duas 
estagiárias eram responsáveis por passar informações referentes às questões pedagógicas 
da aluna para a família. Atendiam, assim, a mãe da aluna, mostrando suas atividades e 
conversando sobre o seu desempenho educacional, enquanto as professoras regentes 
atendiam os demais pais. Durante o período da pesquisa, não presenciamos a vinda do pai 
da aluna à instituição escolar. 
 
Neste contexto, cabe salientar que essas responsabilidades quanto à aluna foram atribuídas 
pelas professoras regentes, demonstrando que a instituição educacional não está em 
consonância com a Declaração de Salamanca, que estabelece que a educação das crianças 
com necessidades educacionais especiais é tarefa a ser dividida entre pais e profissionais 
(BRASIL, 1994). 
 
Assim sendo, fica claro que o envolvimento dos pais e professores/escola como parceiros 
frente à educação das crianças é fundamental para garantir a adaptação e aprendizagem dos 
estudantes. A participação efetiva da família junto à escola deve está assegurada no Projeto 
Político Pedagógico da instituição. Procuramos esse documento por diversas vezes e não foi 
possível encontra-lo. Acredita-se que o documento norteador das práxis docentes se 
encontrava desatualizado, e por isso não obtivemos acesso. O projeto político’’ pedagógico 
da escola deve direcionar as ações do professor, que precisa assumir o compromisso com a 
diversidade e com a equalização de oportunidades, privilegiando a colaboração e a 
cooperação. 
 
A partir da observação das aulas de educação física, verificamos que a docente não realiza 
um planejamento que atenda as necessidades da aluna e que possa proporcionar sua 
interação com os demais colegas de turma. Durante as atividades, a aluna apenas observava 
a interação dos colegas. Enfatizamos que a mesma não possui nenhuma limitação física que 
a impedisse de participar das aulas. A participação da Leticia nas aulas de educação física 
seria favorável ao desenvolvimento de suas habilidades sociais e possibilitaria uma melhora 
em sua qualidade de vida. Vejamos o que diz Vigotski quanto ao processo em que o professor 
atua como mediador, sendo aquele que potencializa os saberes do aluno:  
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Não tem sentido o ensino que se prenda ao que o aluno já sabe, ou, na sua 
terminologia, à zona de desenvolvimento efetivo. A boa educação é aquela 
que atua exatamente na zona de desenvolvimento potencial, buscando atuar 
em ciclos que estão para ser desenvolvidos. Vale ressaltar que estamos 
diante de uma análise dialética, que considera a dinamicidade e antagonismo 
presentes nas relações concretas entre as pessoas (VIGOTSKI, 1984 apud 
OLIVEIRA, 2007, p.23). 

 
As atividades realizadas com Leticia, em geral, não continham planejamento e 
intencionalidade e não estavam adaptadas à realidade da aluna. Para que essas atividades 
viessem a ser eficazes para o processo de aprendizagem e desenvolvimento da aluna autista, 
seria necessário que a docente elaborasse um planejamento individual para a mesma, 
focando em suas especificidades, seus interesses, suas habilidades motoras e sua 
capacidade comunicativa, o que não ocorreu durante as observações. Diante disso, pudemos 
observar que o processo de inclusão da aluna autista na escola comum que pesquisamos 
apresentava muitas fragilidades.  
 
A verdadeira educação, segundo Vigotski (1984), consiste em despertar na criança aquilo que 
ela já possui dentro de si, ajudando-a a evoluir e a orientar o seu desenvolvimento em uma 
determinada direção. "Não uma direção de mão única, mas que contemple possibilidades de 
construção, desconstrução e reconstrução tal como ocorre na arte, mas sempre em interação 
social" (VIGOTSKI, 1984, p. 201).  
 
Assim sendo, a ação do professor pressupõe a de “mediador” da aprendizagem no contexto 
da escola inclusiva: sua prática pedagógica está alicerçada na reflexão e nos parâmetros de 
uma educação voltada à diversidade. Haverá necessidade de maior empenho da equipe 
multidisciplinar, no ensino regular, para que as adaptações sejam efetivadas, com objetivo de 
aprendizagem dos conteúdos que requeiram mais tempo, para que estes alunos público-alvo 
da educação especial aprendam e se desenvolvam.  A formação e a aquisição de 
conhecimentos sobre a educação inclusiva são imprescindíveis para fundamentar a prática 
pedagógica dos professores.  
 
A formação continuada possibilita aos docentes a atualização e a transformação de sua práxis 
pedagógica. O acesso ao conhecimento e o exercício da reflexão permitem a ressignificação 
dos princípios e a possibilidade de mudar os paradigmas já construídos. Quando as escolas 
disponibilizam espaços de integração dos professores para que estes possam manifestar 
suas necessidades, elas cumprem sua função na educação inclusiva. Esta é a realidade 
encontrada por nós como pesquisadores: as práticas dos docentes pesquisados por nós estão 
em desacordo com o que preconizam Vigotski e a Política Nacional Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva acerca da inclusão escolar.  
 
Nesse momento, o que se pode explanar com muita precisão é que, tomando como base os 
postulados de Vigotski (2010), o isolamento e abandono pedagógico de sujeitos com 
deficiência não pode dar bons resultados, uma vez que nesse tipo de educação tudo fixa a 
atenção dos alunos na sua deficiência em vez de lhes dar outra orientação. Intensifica-se a 
psicologia do separatismo, fechando-os em um mundinho estreito e restrito. 
 
Contudo, a pesquisa expôs outro fator, que consideramos significante para a não inclusão da 
aluna autista, estando em desacordo com a legislação: a falta de formação adequada dos 
profissionais da educação. Referências à formação de professores, para atuarem na 
educação especial, são encontradas na Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008): 
                                        

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base de sua 
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formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 
docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a 
atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o 
caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 
regular, nas salas de recursos, os centros de atendimento educacional 
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 
superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta 
dos serviços e recursos da educação especial (BRASIL, 2008, p.17). 

 
Com a entrada da aluna com transtorno do espectro autista (TEA) na escola comum, as 
professores demonstraram-se despreparadas e incapazes de acolher essa estudante e, 
sobretudo, trabalhar e desenvolver propostas didático-pedagógicas que atendessem às suas 
necessidades e expectativas. No entanto, o reconhecimento de dificuldades na formação 
docente para a educação inclusiva deve ser não uma justificativa para os fracassos, mas um 
motor para a construção de experiências bem-sucedidas, onde a educação é de qualidade e 
realmente para todos.  
 
Presenciamos por diversas vezes alguns professores demonstrarem insatisfação ao saber 
que lidariam com alunos com necessidades educacionais especiais em sua turma, alegando 
não saber como lidar com eles. Isso contribui para que esses alunos se tornem desmotivados, 
com sentimentos de inferioridade, excluídos pela falta de afeto de professores e colegas. 
 
Com relação ao supracitado, Cunha (2018) enfatiza que os professores ainda se apoiam nas 
teorias conservadoras de ensino-aprendizagem, pois não há a consolidação de um arcabouço 
teórico específico.  Ademais, há carências quanto à formação docente. É visível a 
fragmentação formativa e a fragilidade das abordagens-metodológicas em diferentes 
instâncias.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
                  
A inclusão de pessoas com deficiência nos processos institucionais escolares requer, muito 
além de mudanças pontuais, transformações paradigmáticas e culturais no sistema 
organizacional. É uma questão que extrapola a competência individual e a sensibilidade do 
professor: é questão de legislação. Existem políticas públicas que garantem o direito ao 
acesso e também à permanência do aluno nesse contexto. Sendo assim, é dever do professor 
e dos sistemas de ensino, públicos e particulares, garantir a inclusão e a escolarização das 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  
 
Analisando a presente pesquisa, pôde-se perceber que as práticas de inclusão, em inúmeros 
contextos, apresentam-se de forma precária e distante das formulações das políticas 
educacionais, sobretudo na área da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.  
 
Nesse ínterim, esse estudo nos mostra que é necessário se fazer uma revisão das práticas 
pedagógicas em relação ao atendimento especializado dos alunos com necessidades 
especiais na escola pesquisada37. A ausência de umas práxis verdadeiramente inclusiva nos 
leva apenas à socialização e/ou exclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais. Essa falsa inclusão, ou apenas integração, que garante o acesso, mas não a 
permanência, é percebida no cotidiano da aluna autista Leticia. Outro ponto pertinente 
observado é a falta de metodologias inovadoras por parte dos docentes, e isso se deve ao 
desinteresse de uma formação e capacitação permanente e/ou déficits de formações 
continuadas das redes municipais de educação por parte dos sistemas de ensino.  
 

 
37 Talvez possa ser a realidade observada em outras escolas da Grande Vitória- ES.  

http://diversa.org.br/tag/transtorno-espectro-autista-tea
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Falando mais diretamente, parece que falta vontade de ser (sendo) educador, ou seja, 
vontade de exercer verdadeiramente a profissão. Entendemos que a estrutura das escolas, a 
falta de formação continuada, a ausência de tecnologia assistiva pode influenciar, e muito, 
nos processos de inclusão, mas quando há a vontade de fazer e de promover a inclusão, um 
caderno, uma lousa, uma caneta e um pincel são recursos suficientes.  
 
Por fim, com base nos argumentos supracitados, consideramos que o presente estudo 
fornece valiosos dados para se discutir a inclusão no município de Vitória. Sabe-se que em 
inúmeros contextos a inclusão ocorre de forma satisfatória, mas os resultados da pesquisa 
sugerem uma revisão de ações que eram/são desenvolvidas naquele espaço/escola 
específico. É importante, durante o processo de ensino/aprendizagem, realizar uma 
autoanálise das nossas ações para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento de 
um aluno não seja estagnado por nossa causa, ou por causa do “nosso sistema”. Tais alunos 
têm direito ao acesso, o que não é questão de piedade ou de amor, mas de legislação e de 
direitos humanos.  
 
Desse modo, esse estudo recomenda a formação de um docente verdadeiramente inclusivista 
e a inserção de metodologias inovadoras que garantam ao aluno com necessidades especiais 
um aprendizado significativo e verdadeiro. Afinal, inclusão não é apenas colocar o aluno para 
dentro dos muros da escola: ela requer mudança de postura, tomada de decisão, 
envolvimento, engajamento, quebra de paradigmas, descristalizações e ruptura com os 
moldes sociais e culturais impostos até a atualidade. Requer equidade e, principalmente, 
desenvolvimento e aprendizagem significativa aos discentes. 
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IMPACTOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO CONTEXTO ESCOLAR: OS JOGOS 
ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Jussimara Coelho de Souza¹ 

Omar Carrasco Delgado² 
 
RESUMO 
 
O artigo visa a inserção das novas tecnologias no contexto escolar, principalmente, a 
informática educativa no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, sobretudo, 
na formatação e elaboração de jogos eletrônicos que possam contribuir nas metodologias de 
ensino tanto na matemática como em outras disciplinas curriculares. A realização, deste 
artigo, está assentada na possibilidade de inserir os jogos eletrônicos nos projetos 
pedagógicos para tornar o aprendizado mais significativo para o aluno. Para isso, a escola 
enquanto instituição social precisa se organizar para informatizar o aprendizado do aluno e, 
ao assim fazer, torna os jogos eletrônicos – como um de seus importantes objetivos no 
desenvolvimento de novos sentidos de aprender. Pensando assim, o artigo se propõe a 
instruir aos alunos a criação e edição de diferentes jogos que podem ser utilizados nas 
dificuldades de aprendizagem nas disciplinas. Hoje, educação com as novas tecnologias é 
um grande desafio, há de se considerar também a ausência de práticas mediáticas no ensino. 
A resistência em conhecer o novo e que a escola esteja aberta a essas novas linguagens 
tecnológicas. Os próprios alunos serão protagonistas de seu aprendizado. A capacitação dos 
alunos na elaboração de ferramentas como jogos eletrônicos e softwares educativos podem 
contribuir para a construção do conhecimento em ambientes interativos. Os jogos eletrônicos, 
enquanto, linguagens virtuais têm um importante papel a cumprir na sala de aula. A 
abordagem metodológica desta pesquisa é de cunho bibliográfico- qualitativo com intuito de 
contribuir com novos paradigmas na prática pedagógica dentro de um contexto mutante e 
veloz. 
  
Palavras-chave: Novas tecnologias. Jogos eletrônicos. Aprendizagem. Educação Infantil. 
Projetos.  
 
ABSTRACT 
 
The article aims at the integration of new technologies in the school context, mainly, 
educational computing in the teaching-learning process in education for children, especially in 
formatting and preparation of electronic games that can contribute on the teaching 
methodologies both in mathematics as in other curricular subjects. The Director, in this article, 
is seated on the possibility of inserting the electronic games in pedagogical projects to make 
learning more meaningful to the student. To this end, the school as an institution social needs 
to organize to computerize the student's learning and, by so doing, makes the electronic games 
– as one of its important objectives in the development of new ways to learn. Thinking like this, 
the article purports to instruct students with the creation and editing of different games that can 
be used in learning difficulties in the disciplines. Today, education with new technologies is a 
major challenge, consider also the absence of media in teaching practices. The resistance to 
meet the new and that the school is open to these new technological languages. The students 
themselves will be protagonists of their learning. The training of students in the development 
of tools such as electronic games and educational software can contribute to the construction 
of knowledge in interactive environments. Electronic games, while virtual languages have an 
important role to play in the classroom. The methodological approach of this research is 
qualitative-bibliographic nature in order to contribute with new paradigms in pedagogical 
practice in context mutant and fast. 
 
Keywords: Early Childhood Education, Technology, School, Students, Teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 
A inserção das novas tecnologias, sobretudo, os Jogos eletrônicos na educação básica é um 
grande desafio para os alunos e para o professor. Os jogos eletrônicos são novas linguagens 
(sistema Paschol) no aprendizado do aluno e são caminhos que facilitam o ato de aprender. 
Aprendemos mais quando estabelecemos ligações entre a reflexão e a ação, entre a 
experiência e a conceituação, entre a teoria e a pratica. Também aprendemos quando 
equilibramos e integramos o sensorial, o racional, o emocional, o ético, o pessoal e o social. 
É essencial para o aprendizado do aluno que haja professores capazes de interação com os 
jogos eletrônicos ou com as novas tecnologias e para isso é preciso capacitação permanente 
fato que não existe na maioria das escolas. 

 
O pesquisador MORAN (1997) afirma que os professores e alunos podem encontrar formas 
e estratégias mais adequadas de interagir com as novas tecnologias e assim, inovas as 
metodologias de ensino. Neste sentido, percebe-se um vácuo nas inserções dos jogos 
eletrônicos como ferramenta de aprendizagem. Logo se dá a importância da escola para o 
uso democrático das tecnologias, que facilitem a evolução do individuo. Se a educação é feita 
pelos pais e pela mídia, a escola necessita ações de apoio aos pais para que incentivem a 
aprendizagem dos filhos desde o começo para um saber mais significativo e tecnológico. 

 
Com a criação, edição e formatação de jogos eletrônicos, os alunos poderão simular situações 
de matemática, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares e idéias 
por meio de avançados recursos de cultura virtual, conhecer softwares educativos. Com os 
jogos eletrônicos é possível modificar a forma de ensinar e aprender. Portanto é importante 
que os professores e alunos tenham recursos interativos. Assim, o papel do aluno tende a 
ampliar-se como um auto-gerenciador da aprendizagem. 

 
É necessário que os alunos dominem as ferramentas da web, que aprendam a navegar e que 
possuam endereço eletrônico, para que haja uma interação com as tecnologias. As novas 
tecnologias são ferramentas que facilitam a motivação dos alunos, pela novidade e pelas 
múltivas formas de criação. Com os jogos eletrônicos também é possível desenvolver novas 
habilidades e competências. 

 
Neste sentido, instruir e capacitar aos alunos o desenvolvimento e aplicação prática das 
ferramentas dos jogos eletrônicos no processo de ensino-aprendizagem. Capacitar aos 
alunos a interagir com as novas linguagens das novas tecnologias nos processos de 
construção do conhecimento dentro do espaço escolar. Desenvolver no aluno habilidades e 
competências que auxiliem no processo da aprendizagem nas diferentes disciplinas. 
Incentivar a criação de programas e softwares educativos para a socialização do 
conhecimento e para promover a cultura visual dentro da escola. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 
NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DACOMUNICAÇÃO NO ESPAÇÃO 
ESCOLAR 
 
O aparecimento de novas tecnologias no cotidiano escolar tem disponibilizado algumas 
ocorrências tais como variados recursos (teleconferências, fax, Internet, Vídeoetc.), 
disciplinas em cursos de graduação ministradas por professores de forma semipresencial ou 
a distância, atendimento ao aluno via computados ou fax quando este solicita mais 
informações ou esclarecimentos de duvidadas, apresentações de trabalho e de matérias mais 
atrativas, provocando uma nova visão do sistema educacional em relação a padrões 
preestabelecidos de comportamentos humanos em relação às mudanças. 
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As reações do ser humano perante as inovações introduzidas nas escolas são variadas, 
segundo Hernandez (1997, p.129), e sofrem influencia de seus posicionamentos, do grau de 
utilização das tecnologias, podendo ser um mero espectador, um participante ativo, um 
participante ocasional, um admirador e outras formas de reação pertinente às relações 
estabelecidas. Os autores também citam a necessidade como um item importante para que 
mudanças significativas sejam introduzidas numa sociedade ou em instituições escolares 
.                                       
A implementação de novas tecnologias foi acompanhada, nos anos 50 a70, de uma 
expectativa de melhoria de qualidade de ensino e de aparecimento de novos cientistas, o que 
não se concretizou de fato. As políticas públicas, a partir de 1965, também não obtiveram 
resultado esperado, uma vez que aconteceram num contexto social não considerado 
(incompreensão dos docentes na implantação de projetos não considerando a individualidade 
dos educandos, imposição de uma cultura diferente etc.) ao se utilizar tecnologias 
acompanhadas de tendência pedagógica tecnicista para compensar falhas educacionais em 
camadas sociais menos favorecidas. 
 
As avaliações das políticas públicas se orientam por uma racionalidade lógico-responsiva, o 
que gera atritos entre docentes, muitas vezes não avaliando as falhas do processo, e sim 
seus resultados não satisfatórios. Berman e Mclauglin (apud OLIVEIRA, 2003, p.93) ressaltam 
a importância da troca de informações de quem idealiza um projeto e de quem a põe em 
prática. Desse diálogo resulta a adaptabilidade, a funcionalidade e o sucesso do resultado 
pretendido. 
 
A reforma e a inovação têm sentidos próprios: a primeira não tem a pretensão de modificar as 
formas de organização do trabalho pedagógico escolar. Conforme Hernadez (1997, p. 129), 
as inovações envolvem fatores tecnológicos, políticos e culturais, e são fenômenos 
complexos. O homem, na sua totalidade ( razão e emoção) , participa ativamente nos 
processos de mudança, dando a ela uma visão subjetiva da problemática. 
 
INOVAÇÃO E CULTURA ESCOLAR 

 
A cultura organizacional de uma escola é construída e mantida por seus membros ao longo 
do tempo, para que a sobrevivência e a adaptação ao meio se tornem eficazes. Ela é 
composta de crenças, valores e pressupostos básicos inseridos em um sistema ou estrutura 
de organizações, que vão aos poucos sendo assimilados pelos próprios membros, 
convencidos de sua verdade. 
 
Há um choque entre a inovação e a cultura organizacional por questionar e romper 
concepções já estabelecidas. O processo de mudança se caracteriza por um desequilíbrio de 
estabilidade já conquistada, causando reações de ansiedade, perda de autoconfiança, 
inflexibilidade, resistência e suspeição por parte dos profissionais de ensino. 
 
A cultura escolar é definida por Forquin (1993, 52) como conhecimentos, saberes , materiais, 
culturais (cognitivos, simbólicos) pertencentes a um currículo obrigatório num determinado 
momento histórico e cultural. A cultura da escola e acultura escolar se comunicam á medida  
que tensões, conflitos e ruptura afloram no meio ambiente escolar, contrapondo com crenças 
e valores individuais do próprio meio.A abertura e a flexibilidade entre todas as pessoas 
envolvidas na implantação de um novo projeto se fazem necessárias e imprescindíveis e se 
consolidam por meio da valorização do diálogo da práxis dos participantes. 
 
Thurle (2001, p. 88) Fullan e Hargeaves (1992, p.34), tomando como referência a realidade 
da Europa e do Canadá, analisam as resistências das organizações escolares às 
inovações.Os autores enfatizam uma necessidade ambientes favoráveis às mudanças com 
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equipes escolares moldando-se de uma forma organizada, conhecedora de seus limites e 
potenciais, promovendo constantes avaliações individuais e grupais. Advertem os professores 
para um maior profissionalismo, compromisso social escolar e da função docente. 
 
O equilíbrio entre a autonomia da escola e a manutenção de políticas de educação nacional 
é uma necessidade, para que haja um engajamento de professores num trabalho de equipe. 
As estruturas internas devem ser flexíveis, quanto a organizações de trabalho, relações 
profissionais cooperativas, lideranças, cultura e identidade culturais, projetos, administração 
de competências (THURLER,2001, p 88). 
 
Entretanto, no Brasil, onde o contexto social se apresenta sob forma de desigualdade e 
antagonismos, a realidade diverge da Europa e do Canadá. A luta pela gestão democrática 
na organização escolar permite uma autonomia e uma maior flexibilidade das equipes a fim 
de propiciar à escola inovações e atualizações nas diferentes linguagens existentes. As 
condições para construção dessa autonomia dependem de fatores financeiros, 
organizacionais, estruturais, culturais, humanos e uma participação mais efetiva individual e 
grupal, Oliveira (2003, p 49) afirma que:  
 

[...] as contradições e o pensamento, divergentes elementos 
propulsores de crescimento da organização aprendente. Nesta 
perspectiva, a escola consegue usufruir os benefícios que as 
inovações sociais lhe apresentam, adequando-as às suas finalidades. 

 
As novas tecnologias trouxeram impactos sociais quanto aos aspectos econômicos, políticos, 
ideológicos e culturais. Os processos organizacionais de trabalho segmentados, 
padronizados e repetitivos foram substituídos pela interação e flexibilidade. As tendências 
educacionais atuais visam acompanhar a atual demanda no mercado de trabalho, uma vez 
que as inovações tecnológicas confirmam uma nova relação entre funções laborais e nível 
cognitivo. 

 
Os pesquisadores abordam que os jogos têm seu inicio na pré-história onde o homem 
procurava ilustrar as cenas do seu cotidiano. Essa pratica continua com os egípcios 
produzindo imagens nos templos e túmulos. No principio usava-se apenas os desenhos, a 
figura, para representar as cenas do cotidiano dos povos. Com o desenvolvimento da escrita, 
esta foi sendo introduzida aos poucos chegando ao que conhecemos hoje. Já na idade media, 
começa-se a ser inserido textos escritos com palavras junto com as figuras, chegando a forma 
como conhecemos atualmente, conforme afirma (ARAUJO, 2015) 

 
Hoje, as tecnologias vêm tomando forma e se configurando em novos formatos (PALHARES, 
2008). Com o decorrer da modernidade foram aparecendo outras inovações e assim 
crescendo cada vez mais o mercado. 

 
Encontramos os jogos na atividade lúdica das crianças. Eram considerados como 
entretenimento barato, porem foi ganhando destaque entre todas as camadas da sociedade. 
Levando ao desenvolvimento das novas tecnologias, “tornou-se um meio de comunicação de 
massa cada vez mais popular entre o público infantil. (TANINO, 2011).  

 
A EDUCAÇÃO: O CAMPO DA S POSSIBILIDADES 
 
Em nossa sociedade, de histórias marcadas por traços características de colonizador e de 
colonizado, é bastante comum que haja a reprodução de relações baseada na supremacia do 
professor no processo de aprendizagem do aluno. 
 
Trata-se de uma relação que pode reforçar a condição de submissão daqueles que estão em 
posição de aprendiz. 
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Na perspectiva de Freire (1993), o educando não é aquele que não sabe e que se precisa 
encher de conteúdos. O professor não é aquele que tudo sabe e a quem cabe depositar 
conhecimentos na cabeça de alunos. Nessas condições o aluno deixa de ser uma pessoa 
passiva, que apenas recebe o conhecimento pronto, já acumulado por outros e transmitido 
pelo professor, e passa também a construí-lo com a cooperação do professor. Sendo assim, 
esse processo passa a ser chamado de “aprender a aprender”, ou “aprender fazendo”. Na 
prática significa uma dinâmica educativa baseada em imersão na teoria, como também na 
não-separação entre teoria e prática. Ou uma forma de pensar a prática tendo por base as 
teorias e o pensar as teorias tendo como balizas as práticas sociais. 
 
Segundo Freire (1981, p. 39-40), 
 

[...] o homem, como um ser de relações e não só de contratos, não apenas está 
no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à 
realidade, que o faz o ente de relações que é, [...] formar a pessoa enquanto 
sujeito, comprometido com o interesse público acima dos interesses 
particulares, é formar um sujeito ético. Os princípios éticos apreendidos na 
infância e na juventude perpassam toda a ação humana no decorrer da vida 
profissional. As várias éticas das quais se fala, como a dos jornalistas, dos 
médicos, das relações públicas etc., são de fato regras ou normas de conduta, 
que advêm dos princípios éticos mais amplos e formam a deontologia. 
Deontologia congrega o conjunto de regras e princípios de condutas morais 
para o exercício de uma dada profissão. 

 
A ética profissional é a aplicação prática, no campo profissional, dos princípios morais 
revelados como bons para a sociedade pela ética geral. Sendo assim, de exercer o poder de 
auscultar os sentimentos e interesses coletivos em relacionar a ética como parâmetro nas 
práticas sociais. Há quatro graus de tolerância – o primeiro obriga-nos a respeitar o direito de 
proferir um propósito que nos parece ignóbil (trata-se de evitar que se imponha nossa 
concepção sobre o ignóbil a fim de proibir uma fala). O segundo grau é inseparável da opção 
democrática: a esse principio democrático conclama cada um a respeitar a expressão de 
ideias antagônicas às suas. O terceiro grau, na concepção de Bohr (2000, p.19), para quem 
ao contrário de uma ideia profunda é outra maneira, há uma verdade na ideia de consciência 
antagônica a nossa que é preciso respeitar. O quarto grau vem da consciência das 
possessões humanas pelos mitos, ideologias, ideias ou mais longe, a lugar diferente daquele 
onde querem ir. A tolerância vale, com certeza, para as ideias, não para insultos, agressões 
ou atos homicidas. 
 
Para isso, a educação significa educar para a sociedade. È a socialização do patrimônio de 
conhecimento acumulado, o saber sobre os meios de obter o conhecimento e as formas de 
convivência social. È também educar para a convivência social e a cidadania, para a tomada 
de consciência e o exercício dos direitos e deveres do cidadão (PERUZZO, 2002, 2002. P. 
122-128).Todo esse processo é cada vez mais mediano pela comunicação e por correlação, 
por intermédio de meios tecnológicos que possibilitam a comunicação para além do alcance 
da voz humana e da necessidade da presença física no espaço, e ao mesmo tempo de 
ocorrência dos fenômenos. No fundo todo ato de comunicação é educativo e todo ato 
educativo passa pela comunicação. Segundo Freire (1993, p. 53), todo ato político é educativo 
e todo ato educativo é político. Que se agradece essa noção, pois apesar de o ato ser também 
comunicativo não tinha o caráter político.  
 
As inter-relações entre comunicação e educação vêm se tornando objeto de estudo em 
ascensão no Brasil. Cada vez mais educadores e pesquisadores observam as profundas 
ligações entre os dois campos do conhecimento, mais precisamente quando se trata de 
questões como a do processo de ensino-aprendizagem enquanto mediado pela comunicação; 
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da educação a distância; da utilização de meios de comunicação na educação presencial ou 
nas instituições de ensino; da importância da imagem e da imagem em movimento no ensino; 
do papel da mídia no processo de formação da criança e do adolescente; da educação para 
a recepção crítica das mensagens transmitidas por meio dos meios massivos, especialmente 
a televisão etc. 
 
De acordo com Gutiérrez (1978, p. 34), 
 

Toda pedagogia deverá basear-se no processo de comunicação e não tanto 
nas técnicas audiovisuais. [...] pretender uma pedagogia impositiva, ainda que 
se valha de técnicas audiovisuais, é forçar a natureza humana e, portanto, é 
realizar um trabalho diametralmente oposto à comunicação. 

 
Dentro deste contexto, não é possível deter-se em aspectos importantes, concernente às 
relações entre comunicação e educação- cita-se o processo de educomunicação que se 
realiza partindo das teorias da aprendizagem; ou evidenciar os modos possíveis de a 
comunicação esta presente em sala de aula e discutir a questão da educação enquanto 
processo em contraposição à verticalidade comum à escola tradicional. No entanto, é 
imprescindível ressaltar que o uso de meios de comunicação na sala de aula extrapola a 
dimensões ou propiciadores de aulas mais dinâmicas e interessantes. O uso dos meios de 
comunicação em sala de aula faz parte de uma proposta pedagógica mais ampla e valoriza a 
participação do aluno no processo de aprendizagem e, portanto, se baseia num novo papel 
do professor.  
 
Os meios de comunicação no ensino se inserem, portanto, na nova pedagogia que não se 
resume em transmissão de conhecimentos, mas em procedimentos que não se resume em 
transmissão de conhecimentos, mas em procedimentos que incentivem o compromisso 
pessoal de cada aluno com o próprio processo de aprendizado, valorizando a investigação e 
a criatividade e procurando fazer da sala de aula um ambiente mais dinâmico, rico em 
aprendizado e agradável, a fim de tornar todo o processo de aquisição de conhecimento algo 
prazeroso. Nessa perspectiva, um dos importantes diferenciais pedagógicos do professor será 
sua capacidade de condução de grupos e de domínio das técnicas para utilização das várias 
linguagens, seja impressa, áudios e audiovisuais ou on-line. 
 
A educomunicação, ou seja, a efetivação da inter-relação entre comunicação e educação em 
todos os níveis do ensino e em qualquer tipo de curso, depende de dois fatores essenciais. O 
primeiro é que implica decisão política da instituição educacional e do professor em incorporar 
os meios de comunicação no plano de ensino. O segundo é propiciar o treinamento do corpo 
docente para o uso de tais recursos em sala de aula. Salvo as exceções que sempre existem, 
somos um tanto analfabetos no uso de linguagens do rádio, da televisão, do jornal e da 
internet como recursos didáticos e, portanto, há que se passar por num processo de nova 
“alfabetização” para que os professores possam desenvolver melhor suas funções de 
educadores na sociedade contemporânea.  
  
Citelli (2000, p. 18) afirma que “A formação do cidadão acontece nessa prática ininterrupta de 
se redesenhar o mundo interno, incluindo-se nele sempre novos conhecimentos capazes de 
fortificar não só o intelecto, mas também o caráter”. 
 
A educação /comunicação é a interação entre sujeitos que habitam um universo comum, ou 
que tenham “memória comum,”; é preciso indagar sobre esse interlocutor a quem nosso 
discurso se dirige. Quem é esse sujeito à minha frente, a que esfera pertence, qual o seu 
mundo? O professor Citelli (2000, p. 218) constata as modificações do mundo a que pertence 
a geração de hoje e, aprender, ou seja, o aprendizado, hoje, não ocorre “[...] à revelia dos 
próprios mecanismos que ativam a produção do conhecimento e da informação”. 
 



72 
 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN XXXX-XXXX), vol. 1, nº 5 – Agosto a Dezembro, ano 2018 

A escola é pensada como espaço mediático cada vez mais cruzado pelas novas linguagens 
e pelas transformações cientificas, tecnologias, culturais e de comportamentos que marcam 
o mundo contemporâneo. Com isso, os mecanismos excludentes são, pois, disciplinados de 
uma forma tão curiosa como paradoxal sem que, para tanto, haja necessidade de se recorrer 
ao uso dos gestos punitivos frontais, Por esse caminho, o desenvolvimento cognitivo da 
criança, medido, quase sempre, em termos da hierarquia dos conteúdos selecionados fora 
das unidades escolares, mas dentro das estruturas oficiais que as normalizam- representam 
um óbice para a mudança de série ou grau. 
 
IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE PROJETOS INOVADORES 
 
Durante muito tempo vários cursos de Comunicação, no Brasil, justificaram seus problemas 
ou deixaram de avançar porque ficaram presos a currículos rigidamente construídos, sem as 
devidas atualizações ao longo do tempo e diante das mudanças ocorridas na sociedade. Uma 
resolução do Ministério da Educação, de 1984, serviu de base para a constituição dos novos 
currículos de cursos de Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas, Rádio e Televisão, 
Cinema. Editoração, e Publicidade e Propaganda – por cerca de duas décadas. Aliás, ela 
ainda subsidia muitos dos cursos existentes, mas já estamos numa fase de mais abertura e 
possibilidade de elaborar currículos com autonomia, levando em conta as diferenças regionais 
do País. 
 
Entretanto, a esse tipo de situação, dois aspectos são muito importantes: 
 
Currículo é aconselhável que ele tenha espaços flexíveis para atividades diferenciadas – para 
além das ações formais em sala de aula e complementares às aulas expositivas e livros 
didáticos. Quanto à flexibilidade, é recomendável que uma parte das atividades curriculares 
possa ser desenvolvida na forma de projetos especiais de extensão e de pesquisa, 
possibilitando ultrapassar os muros do espaço universitários. As atividades complementares 
seriam o uso do rádio na escola ou na comunidade, engajamento em projetos de pesquisa de 
iniciação cientifica e em projetos de leitura, assessoria de comunicação a entidades sociais 
sem fins lucrativos. 
 
Projeto Pedagógico – A estrutura curricular é apenas uma parte de uma proposta mais ampla 
de curso que expressa no projeto pedagógico, o qual contempla os princípios pedagógico-
filosóficos, traça o perfil almejado do graduado, levanta as características do contexto onde a 
instituição se localiza, desenvolvendo parâmetros didático-pedagógicos e de infraestrutura 
(laboratórios, biblioteca, entre outros). 
 
Na lei de Diretrizes de Bases da Educação do País (LBD), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, ocorreu a mudança que permitiu mais flexibilidade na estruturas curriculares e 
estabeleceu parâmetros, como a titulação do corpo docente nas instituições de nível superior. 
Institui-se um prova em âmbito nacional, logo chamada de “provão”, que já na sua primeira 
fase englobou os cursos de Jornalismo e provocou grande movimentação na academia. 
Enfim, no conjunto de coisas em ebulição, sob o respaldo do Ministério da Educação, a área 
conseguiu discutir e elaborar um documento denominado “Diretrizes Curriculares” e outro 
chamado de “Padrões de Qualidade”, visando melhorar a qualidade do ensino de 
Comunicação do País. Tais documentos muito têm contribuído para reconhecimento de 
cursos pelo MEC e para autorizar ou não o funcionamento de cursos novos. Nessa 
perspectiva, a flexibilidade da estrutura curricular dos cursos de Comunicação Social no Brasil 
foi um dos ganhos mais importantes na história recente do ensino na área. O antigo “currículo 
mínimo obrigatório”, que na prática se transformava em “máximo” porque, prevendo um 
grande número de disciplinas obrigatórias, restava pouca margem de manobra por parte das 
instituições, apesar de ter sido válido por um certo tempo, não permita a adequação dos 
cursos às diferentes realidades e regiões do Brasil, entre outras distorções, como o currículo 
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de um curso de Comunicação Social em Manaus, cidade da Amazônia, banhada por águas e 
florestas, que era praticamente o mesmo de outro de uma cidade como São Paulo, metrópole 
urbana desenvolvida industrialmente. 
 
Os professores e alunos precisam conhecer as novas linguagens e a razão de ser de suas 
formulações discursivas, traduzíveis sempre no signo verbal. Numa determinada situação de 
sala de aula está na palavra a força cultural do professor, uma forma de poder simbólico que 
só repercutirá se desenvolvido como hábito, isto é, como modelo de pensamento e ação. 
Também no aluno em relação às estratégias educacionais, é imprescindível atentar para as 
novas linguagens por estarem elas no mundo do aluno. Assim, a questão não se restringe ao 
necessário domínio de tecnologias e linguagens icônicas ou imagéticas, como exemplo: o 
professor deve reconhecer e valorizar uma nova maneira de elaborar, transitar/circular e 
receber a informação e o conhecimento. 
 
O pensamento pedagógico identificado com ações não coercitivas difundiu a ideia, muitas 
vezes ingênua, malgrado as boas intenções, de que é necessário dinamizar o caráter central 
da fala do professor. Transformar alunos em sujeitos do conhecimento implica (de fato) 
descentralizar as vozes colocando-as numa rota de muitas mãos que respeite as realidades 
de vida e cultura dos educandos. É preciso fazer o aluno assumir a sua voz como instância 
de valor a ser confrontada a outras vozes, incluindo-se a do professor. Sendo assim, a sala 
de aula passaria a ser entendida como um lugar carregado de história e habitado por muitos 
atores que circulariam do palco á platéia à medida que exercitassem o discurso. 
 
NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 
 
O livro Novas tecnologias e educação, de Kawamura (1990) analisa criticamente a relação 
entre tecnologia, CIÊNCIA TRABALHO E EDUCAÇÃO. Mencionando a ligação cientifica e 
tecnológica e a inclusão caótica de inovações no processo econômico, apontando suas 
conseqüências politico-educacionais no processo educacional e na produção escolar. 
 
Para Kawamura (1990, p. 87), a educação, em face das novas tecnologias, significa analisar 
também os processos culturais, que estão diretamente ligados ao processo produtivo e aos 
seus interesses políticos. Nas questões políticas, o capital monopolista tem-se destacado por 
objetivar ser uma potencia, que segue os modernos padrões impostos pelos países 
desenvolvidos. Estes países que utilizam recursos econômicos e políticos, para, manter os 
demais países como seus dependentes e controlar o desenvolvimento e a produção 
cientifica/tecnológica também visam inserir nos seus empreendimentos. A centralização 
política e a concentração econômica significam empreendimentos em grandes organizações 
burocráticas, que aprofundam a distancia entre o saber e o fazer. No “topo” o poder articula e 
controla o saber, que representa o acesso ao conhecimento científico e tecnológico, e na base 
encontram-se os operários que executam a produção, conforme os padrões impostos pelos 
detentores do saber. 
 
A organização do saber implica na ostentação ideológica. Esse saber que se origina da 
prática, ao passar por processos de aprimoramento intelectual, passa a compor a ciência e a 
tecnologia, que por sua vez adquire autonomia em relação à prática. Porém o saber está 
associado à idéia de neutralidade e competência, ele é restrito apenas à classe privilegiada. 
 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 
Enfim, as novas tecnologias como, por exemplo, a informática e a Internet representam, hoje, 
um avanço no processo da aprendizagem e da construção do conhecimento na educação. 
Com os impactos das novas tecnologias, a prática pedagógica, precisa, ser resignificada por 
questões de mudanças de paradigmas nas metodologias de ensino e nas novas formas de 
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aprender e saber. A pesquisa recomenda que a escola promova processos de formação 
permanente de docentes em gestão de novas tecnologias. Também, recomenda-se a 
inserção de projetos pedagógicos com jogos eletrônicos, sobretudo, em matemáticas e em 
ciências para que o aprendizado seja mais significativo aos alunos e promover novas 
competências e habilidades em relação aos impactos das tecnologias no contexto escolar já 
que se vivencia uma nova cultura informacional que vem quebrando velhos paradigmas na 
educação e, conseqüentemente, impactos nas metodologias de ensino e nas práticas 
pedagógicas. 
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AS TICS E A EDUCAÇÃO: INTERNET COMO RECURSO EDUCATIVO. 
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RESUMO:38 
 
O presente artigo, elaborado e por mio de uma pesquisa bibliográfica tem como objetivo 
contribuir para o entendimento da complexa relação entre as tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) e as ações educativas, com especial destaque para a utilização da 
internet no contexto escolar. Sabe-se que a educação vive um momento inquietante e 
desafiador, caracterizado por constantes mudanças tecnológicas em todos os âmbitos da 
sociedade, à partir dessa perspectiva serão abordados neste trabalho alguns temas de 
significativa relevância como o aparelhamento tecnológico escolar e o acesso dos alunos aos 
equipamentos, a importância das TICs na educação, o uso da internet em sala de aula, o 
papel do professor e seu preparo para utilizar as tecnologias como poderosos recursos 
educacionais. 
 
Palavras-chave: Tecnologia, internet, recurso, educação, aprendizado. 
 
Abstract: 
 
This article, prepared by means of a bibliographical research, aims to contribute to the 
understanding of the complex relationship between information and communication 
technologies (ICTs) and educational actions, with particular emphasis on the use of the internet 
in the school context. It is known that education is experiencing a disturbing and challenging 
moment, characterized by constant technological changes in all spheres of society, from this 
perspective will be approached in this work some topics of significant relevance such as school 
technological equipment and student access to equipment , the importance of ICTs in 
education, the use of the internet in the classroom, the role of the teacher and their readiness 
to use technologies as powerful educational resources 
 
Keywords: Technology, internet, resource, education, learning 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O mundo está em constante transformação devido a rápida evolução tecnológica, o que afeta 
as relações sociais em sua totalidade, nas últimas décadas ocorreram mudanças significativas 
nas formas de comunicação e interação social. Tendo em vista que a educação deve preparar 
o indivíduo para a vida em sociedade é imprescindível que os sistemas educacionais 
acompanhem os avanços tecnológicos contextualizando a educação a realidade atual, porém 
não é o que acontece em grande parte das escolas de educação básica. 
 
Isso se deve ao fato de que muitos dos professores em atividade hoje foram formados em 
outro tempo à partir de outra realidade e continuam a utilizar métodos antigos, que já foram 
muito eficazes, mas que atualmente fazem pouco ou nenhum sentido, o que torna 
desinteressante o aprendizado. 
 
Desta forma é interessante buscar a compreensão da relação entre as TICs e a educação, 
além de apontar caminhos para a atualizar os sistemas de ensino de acordo com a perspectiva 
atual, com base na incorporação das novas tecnologias no contexto escolar, para tanto faz-
se necessário a atualização dos conhecimentos dos professores, além da formação de 

 
38 Graduanda do curso de licenciatura em pedagogia da Faculdade Multivix, Cariacica E.S., 5º período.  
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profissionais do ensino nos conhecimentos tecnológicos, para que sejam capazes de utilizar 
os recursos tecnológicos, principalmente a internet como ferramenta   educativa. 
 
2.REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Breve contexto histórico-social das TICs   
 
As transformações tecnológicas vem se tornado cada vez mais evidentes ao longo da história, 
independente de estarem ou não presentes nos currículos escolares, de certa forma, fazem 
parte do cotidiano das salas de aula, já que à maioria dos alunos possuem no mínimo um 
celular, desta forma insistir em uma educação tradicional tem se tornado inviável. 
 
Os professores que se recusam a acompanhar as mudanças geralmente encontram 
dificuldades no desenvolvimento de suas aulas, pois muitos deles se deparam com alunos 
dispersos e desinteressados, e as vezes para tentar reter a atenção dos educandos recorrem 
a atitudes radicais utilizando-se de mecanismos como a proibição do uso de celulares ou 
quaisquer outros equipamentos tecnológicos em sala de aula, porém ao invés de proibir ou 
se contrapor a tecnologia, porque não utiliza-la a favor da educação? 
 
De acordo com Gómes(1999) não se trata apenas da modernização da escola, a incorporação 
das novas tecnologias devem se articular como suporte de uma comunicação educativa 
diversificada por meio do aproveitamento de linguagens variadas para a produção e circulação 
de novos conhecimentos, as TICs oferecem inúmeros benefícios e promessas de 
desenvolvimento humano, interferem em várias áreas da vida, afetam a política, economia, 
vida profissional e pessoal, portanto não restam alternativas a não ser adaptar-se á realidade 
tecnológica atual. 
 

A pergunta chave não é mais sobre se são ou não desejáveis as novas 
tecnologias, por exemplo, no campo educativo e comunicativo, mas sobre os 
modos específicos de incorporação da tecnologia nestas e em outras esferas 
da vida. (Gómes, p. 58) 

 
Para Gómes o que move o desenvolvimento não é a descoberta científica ou tecnológica mas 
sim a mediação política tanto em nível local como regional ou mundial, a decisão política do 
representante do poder determina o curso do desenvolvimento. Uma nova tecnologia só 
chega a ser aceita quando é mercadologicamente viável e politicamente conveniente. Ao 
serem inseridas e definidas pelas leis do mercado as TICs fazem, de maneira inevitável, que 
uma de suas principais consequências seja a exclusão, cabe aos estados apresentar medidas 
que equilibrem as diferenças no acesso as mesmas tecnologias por todos os cidadãos. 
 
Assim sendo os governantes têm se esforçado para aparelhar redes eletrônicas e digitais, 
enviar conteúdos educativos aos centros escolares visando complementar e em alguns casos 
até substituir o plano de estudos, porém atendem ao ensino deixando o aprendizado a deriva. 
A principal finalidade do domínio das TICs é a modernização dos sistemas de ensino, 
melhorando a oferta educativa, complementando o discurso docente com informação mais 
variada do plano de estudo ou levando o ensino onde não se pode levar um profissional por 
meio da educação à distância. 
 
Gómes afirma ainda que uso das tecnologias não garante por si só uma melhor educação, 
ainda existem muitas falhas na utilização, faltam pesquisas detalhadas na área das 
tecnologias no contexto escolar. A falta de estratégia para o uso educativo dos recursos 
tecnológicos provoca a perda de seu potencial já que o processo de apropriação não é 
automático nem autodidata, portanto faz-se necessário conhecer para potencializar o uso de 
qualquer meio e tecnologia com fins educativos.  
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Por tanto para Gómes a produção educativa à partir das características dos sujeitos e não 
dos conteúdos e dos meios, é um dos desafios principais do século XXI. O que se sabe por 
meio da observação histórica é que a evolução tecnológica nunca esteve tão acelerada, e a 
educação esta cada vez mais vinculada as TICs, cedo ou tarde isso vai modificar de maneira 
substancial os processos educativos e comunicativos 
2.2 Concepções das novas tecnologias 
 
As TICs contribuem de maneira significativa para a globalização ampliando a comunicação e 
interligando os povos. Para Barreto(2004) seja a globalização caracterizada como ideológica 
ou conceito explicativo de uma nova ordem mundial, a realidade é que a educação esta sendo 
reconfigurada. Nesse contexto destaca-se a presença das tecnologias da informação e da 
comunicação. 
 

Essa presença tem sido cada vez mais constante no discurso pedagógico, 
compreendido tanto como conjunto das práticas de linguagem desenvolvidas 
nas situações concretas de ensino quanto as que visam a atingir um nível de 
explicação para essas mesmas situações. Em outras palavras as TIC tem 
sido apontadas como elemento definidor dos atuais discursos de ensino e 
sobre ensino ainda que prevaleçam os últimos. (Barreto, p. 2) 

 
De acordo com o autor o avanço das TICs promete desde a ultrapassagem das velhas 
tecnologias e métodos representados principalmente por quadro-de-giz e materiais 
impressos, até a resolução de diversos problemas educacionais, socioeconômicos e políticos, 
isto inclui o encurtamento das distâncias, reorganização do trabalho e até o uso de termos 
como: consumidores, clientes, pacotes, produtos, etc. para se referir a educação e as 
atividades docentes.  
 
Além disso o professor por sua vez passa a ser chamado de facilitador, tutor, animador, 
monitor etc. Neste contexto destaca-se a palavra monitor que pode referir-se tanto ao 
profissional docente quanto a tela de um computador, o que trás a ideia da educação à 
distancia, modalidade cada vez mais procurada, que oferece meios de se adquirir 
rapidamente o conhecimento em qualquer hora e local, é a liberdade dada ao estudante de 
adequar o aprendizado ao seu tempo disponível em qualquer estágio de sua vida, para tanto 
é necessário que sejam inseridas as TICs nos cursos de preparação de professores 
possibilitando que desenvolvam suas funções tanto em ambientes reais como nos virtuais. 
 
A globalização propõe o acesso via internet ao saber universal, nesses termos é formulada a 
proposta de tecnologias para todos como superação do divisor digital, ao passo que o discurso 
trata da democratização de acesso, a realidade é que essa espécie de linha divisória entre 
incluídos e excluídos não diz respeito ao acesso ou ausência dele, mas aos métodos como é 
produzido e investido. 
 

As alusões globalizantes deixam de incluir expressões como: Primeiro e 
terceiro mundo, países centrais e países periféricos, etc. As referências 
passam a ser os países do norte e do sul como se as diferenças que os 
distinguem pudessem ser reduzidas a coordenadas geográficas. (Barreto p.5) 

 
Para Barreto nos países do Norte,como E.U.A, Europa e outros as TICs tem o sentido de 
agregar novas possibilidades, enquanto que nos do Sul, como Brasil   e Argentina por 
exemplo,  dá a ideia de certificação em massa com ênfase na formação de professores à 
distância. O autor defende a ideia de que educação à distância por meio das TICs tem 
inúmeros pontos positivos, porém é inquietante pensar na desterritorialização da escola, visto 
que é um lugar de juntar pessoas, interagir, um espaço destinado ao saber. Além disso há o 
risco de dissociação do ensino e a aprendizagem, processos coexistentes e codependentes 
entre si. 
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2.3 A internet no contexto escolar  
 
De acordo com Moran,Masseto e Behrens(2011) muito do que foi útil a tempos atrás, hoje 
não tem mais razão para ser ensinado, perde-se tempo, aprendizado e motivação para 
aprender. Existe a conciência de que as aulas tradicionais estão ultrapassadas, resta saber 
onde e como mudar, a educação se vê pressionada a acompanhar as mudanças tecnológicas 
e sociais. 
 

Uma das áreas prioritárias de investimento é a implantação de tecnologias 
telemáticas de alta velocidade para conectar alunos, professores e 
administração. O objetivo é ter cada classe conectada a internet e cada aluno 
com um notebook.(Moran,Masseto e Behrens 2011, p. 12) 

 
Ainda segundo os mesmos autores os sistemas educacionais investem cada vez mais em 
educação a distância, principalmente em cursos de curta duração, a grande expectativa é que 
as tecnologias tragam soluções rápidas para o ensino com dados, imagens, resumos e outros 
conteúdos bastante atraentes a um publico sempre conectado, nesta modalidade cabe ao 
professor ajudar o aluno a interpretar essas informações, relacionadas a contextualizar seus 
conhecimentos, é fato comprovado que os estudantes sabem, as vezes bem mais que os 
professores, utilizar as TICs principalmente a internet, porém sem a mediação adequada não 
terão eficácia em transforma-las em algo verdadeiramente útil ao processo de aprendizagem. 
Como ponto de partida é preciso fazer com que os alunos dominem as ferramentas da Web, 
que aprendam a navegar e que todos tenham seu endereço eletrônico (e-mail). 
 
É importante que os professores e alunos tenham acesso frequente as TICs, é necessário 
que haja na escola ambientes conectados e adequados para pesquisas, que se desenvolvam 
projetos políticos voltados para a inclusão tecnológica diminuindo assim a distância entre os 
que podem e os que não podem pagar, para que se erradique por completo o analfabetismo 
tecnológico, que se refere a inabilidade em utilizar as inovações tecnológicas. 
 
Observando a realidade nos sistemas de ensino, percebe-se que muitas escolas possuem 
salas de informática bem equipadas com internet e computadores de última geração, porem 
por causa da dificuldade em se adquirir, substituir ou até consertar esses equipamentos os 
alunos são impedidos de utilizá-los livremente, como meio de conservação. Em outros casos 
os professores substituem o quadro pelo data show ou quadro digital porém o formato das 
aulas e os conteúdos continuam os mesmos. Não basta ter vestígios de tecnologias em sala 
de aula é preciso que o educador busque ferramentas tecnológicas realmente inovadoras e 
que esteja preparado para apresentar aos educandos, muitas vezes acostumados às redes 
sociais e outros conhecimentos tecnológicos superficiais, softwares educativos, programas, 
jogos e outros conteúdos que contribuam para a utilização eficiente das TICs no aprendizado. 
 

O reconhecimento da era digital como uma nova forma de categorizar o 
conhecimento não implica descartar todo caminho trilhado pela linguagem 
oral e escrita, nem mistificar o uso discriminado de computadores no ensino, 
mas enfrentar com critério os recursos eletrônicos como ferramentas para 
construir processos metodológicos mais significativos para aprender. 
(Moran,Masseto e Behrens 2011, p. 74) 

 
Para Heide e Stilborne (2000) em qualquer empreendimento de aprendizagem o sucesso 
depende da capacidade de dominar o básico e gradualmente expandir o conhecimento pela 
prática, com a internet não é diferente o professor precisa ter segurança do próprio 
conhecimento além de buscar aprimora-lo constantemente. Existem inúmeros recursos 
disponíveis na internet que se utilizados com o planejamento adequado podem produzir 
educação de qualidade em curto espaço de tempo tornando cada vez mais eficaz a ação 
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educativa. O professor pode utilizar-se de transmissões de rádio, vídeo conferências, 
perguntas e discussões com especialistas das mais variadas áreas on-line, sites interativos, 
exposições de museus e mais uma infinidade de conteúdos que vão enriquecer suas aulas, 
além de despertar em seus alunos o interesse pela busca do conhecimento que se dará num 
contexto atualizado e prazeroso. 
 

Talvez uma das maneiras mais gratificantes de utilizar a internet em uma sala 
de aula seja realmente participar de uma aventura do mundo real. Um 
exemplo interessante de como isso pode acontecer é o projeto MayaQuest. 
Esta foi uma experiência on-line por meio da qual os alunos podiam interagir 
com arqueólogos, investigando o mundo antigos dos maias. O projeto 
aconteceu em 1995-1996. Isso permitiu aos alunos seguirem uma equipe de 
pesquisadores em uma viagem pelo sul do México e pelo norte da América 
Central. Os alunos e os professores podiam participar desse projeto de 
muitas maneiras diferentes. (Heide e Stilborne 2000, p. 34)  

 
Na citação acima encontra-se um exemplo claro de como é possível desenvolver trabalhos 
interativos altamente educativos e capazes de despertar nos educandos o prazer em produzir 
e explorar o próprio conhecimento. As possibilidades são infinitas demandando apenas a 
criatividade do docente na proposta e mediação dos projetos. 
 
Heide e Stilborne afirmam que ao aprender a utilizar de forma correta os recursos da internet 
o aluno é incentivado a se tornar responsável pelo próprio aprendizado, tornando-se 
participante ativo no processo de busca e produção do conhecimento. Desta forma estará 
mergulhando em um vasto mundo de informações que, se bem utilizadas contribuíram para 
sua formação de forma integral. 
 
Carneiro e Passos(2014) advertem que ao utilizar a internet como ferramenta educativa o 
professor deve atentar-se na escolha de fontes idôneas, saber distinguir a qualidade do 
conteúdo, ter clareza quanto aos objetivos a serem alcançados, enfim, analisar criticamente 
as TICs de forma a não emprega-las indiscriminadamente. Além disso é necessário cuidado 
para que com o passar do tempo os recursos tecnológicos não caiam na rotina e as aulas não 
se tornem tão monótonas e desinteressante como as tradicionais. 
 
3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
À partir do estudo das obras acima compreende-se então que ao integrar as TICs ao cotidiano 
em sala de aula, o professor oferece aos alunos oportunidades de aprender a construir e 
ampliar seu próprio aprendizado. A maior parte do conhecimento está fora da escola e com a 
tecnologia torna-se possível traze-lo para o contexto escolar independente das distâncias. 
Com a conquista da autonomia do aluno na produção e apropriação do saber, o professor se 
constitui cada vez mais em um facilitador do processo. O que antes era visto como “autoridade 
que sabe tudo” passa a ser entendido como mediador, conselheiro e guia de aprendizagem, 
desta forma aprender deixa de ser apenas o cumprimento de determinadas tarefas para se 
tornar um processo de evolução dirigido. 
 
O valor educacional da internet depende do que se acessa e do uso que se faz das 
informações adquiridas é aí que se compreende o papel do professor como mediador do 
conhecimento direcionando os estudantes rumo a novas descobertas para o sucesso em seus 
empreendimentos de aprendizagem. É notório que as TICs continuarão a progredir em grande 
velocidade e cabe ao educador atualizar se continuamente para acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico, só assim estará preparado para atender as expectativas de um 
público cada vez mais exigente e conectado. 
 
Assim sendo é importante também que os cursos de formação de professores ofereçam 
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preparo profissional com base nas tecnologias da informação e comunicação, para que os 
educadores possam desempenhar seus projetos educativos de maneira segura, e em 
harmonia com as TICs, podendo assim  planejar suas aulas utilizando os mais variados 
recursos disponíveis , visando sempre o sucesso no ensino-aprendizagem que envolve o 
interesse e motivação do aluno para aprender em um mundo globalizado e interativo, ao que 
se pode chamar de era digital. 
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CRIANÇAS EM ANÁLISE? O LUGAR DA CRIANÇA NO TRATAMENTO 
PSICANALÍTICO39 

  
Hítala Maria Campos Gomes40 

 
RESUMO: A infância só é nomeada como uma etapa da vida a partir da ciência moderna e 
da revolução francesa, e é no final do século XIX que a psicologia surge e transforma a criança 
em um objeto científico. Com isso, o sintoma da criança passa a ser pensado a partir da 
verdade do casal familiar. É fato que a criança cresce e se desenvolve permeada pela 
linguagem, pelas questões e conflitos familiares, e pelas contingências sociais, que podem 
desencadear neuroses e sintomas. Porém, ao contrário de outras práticas, a psicanálise não 
se contenta em pensar a criança e apenas como efeito da relação familiar, pelo contrário, 
enquanto sujeitos, eles são tomados como responsáveis por aquilo que os determina. Assim, 
a criança ganha um espaço de escuta e voz na psicanálise, ao tentar encontrar para estes 
sintomas um ponto de maior estabilidade, seja por um esforço de enunciação ou de invenção. 
Este artigo, fruto do Grupo de Estudos e Pesquisa: “Psicanálise com crianças e adolescentes 
na contemporaneidade”, visa demostrar o lugar que a criança ocupa na psicanálise, bem como 
a importância da sua participação no seu tratamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise com crianças; responsabilização da criança; lugar da 
criança; tratamento de crianças.  
 
INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho é fruto de um Grupo de Estudos e Pesquisa, realizado durante o ano de 2017, 
na faculdade Multivix em Cariacica - ES.  
 
Desde a graduação tive grande contato e interesse pela psicanálise e a clínica, e uma 
enriquecedora experiência no atendimento a crianças com dificuldades escolares. Fato que 
se manteve na minha experiência clínica após a minha formação. Diante de poucos recursos, 
e das limitações – tanto no âmbito escolar quanto na ausência dos familiares nos 
atendimentos – era preciso caminhar com o que se tinha, e tentar dar o “apoio” necessário à 
criança para que ela também conseguisse caminhar com as próprias pernas. Com o tempo, 
e com a prática profissional, percebi que apostar na criança era fundamental para o 
tratamento, e fazia toda a diferença, já que ela responderia por si só, tendo que participar do 
tratamento por uma implicação e responsabilização do que estava acontecendo, 
independente da participação familiar. Não que a família não possa contribuir para o 
desenvolvimento do tratamento, contudo, por vezes a psicologia ao tomar a criança como 
efeito de algo que acontece na relação familiar, acaba deixando de lado a criança em prol do 
atendimento aos pais. Sendo que na maioria das vezes, há também um grande sofrimento 
por parte das crianças e uma necessidade de se falar sobre isso. E é na psicanálise Lacaniana 
que encontro a fundamentação teórica necessária, uma vez que o que é dito pela criança nem 
sempre será tão claro e tão elaborado, e sim de acordo com o que consegue desenvolver em 
determinada idade, cabe também ao analista conseguir escutar esse apelo e essa angústia, 
possibilitando, então, uma reinvenção deste sofrimento. 
 
Surgem assim algumas questões: Como a participação da criança no tratamento psicanalítico 
pode influenciar na melhora dos seus sintomas? Devemos pensar que o sintoma da criança 
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é fruto da verdade do casal familiar, ou a criança também é responsável por seu sintoma e 
por seu tratamento? 
 
A criança cresce e se desenvolve permeada pela linguagem, pelas questões e conflitos 
familiares, e pelas contingências sociais. É, pois, o Outro que transforma o grito da 
necessidade em apelo e que o articula a uma demanda. (Chora? Está com fome? Que 
queres?) 
 
Este Outro é a cultura, responsável pela inserção do sujeito na linguagem. Geralmente, são 
os pais que inicialmente ocupam esta função de Outro, e que irão escutar este chamado do 
bebê como um apelo, uma demanda. Porém, existem sujeitos que não consentirão à demanda 
do Outro, é a recusa primordial. Tal fato ocorre por exemplo, quando o bebê se recusa ao 
seio, a alimentação. 
 
Ao longo de toda sua obra, Freud, já reserva um lugar diferenciado para as crianças. Ele dá 
a devida importância aos fatos ocorridos na infância para o desenvolvimento das neuroses, 
mas também chega a trabalhar alguns casos de neurose que ocorrem na infância. Além disso, 
ele retira o estatuto de inocência da criança ao apontar para uma sexualidade polimorfa ainda 
nos primeiros anos de vida, o que ficará claro em 1905, na sua obra Três ensaios sobre a 
teoria da sexualidade.   
 
De acordo com Lacadée (2014), Freud já apontava em 1914 para o “quarto da criança” como 
o espaço em que a presença do Outro parental marca sua formação enquanto sujeito, mas 
insiste na responsabilidade que cabe a cada criança. Ela cria seu espaço e apreende seu 
corpo como objeto de gozo, mas também pode querer se isolar e colocar-se como objeto 
rejeitado.  
 
Surgem, portanto, alguns impasses a partir da relação desta criança com o Outro, que irão 
desencadear traumas, sintomas, neuroses, psicoses.  
 
Fora do campo lacaniano há uma interpretação de que as neuroses são provocadas pela 
estrutura familiar, pelas deficiências orgânicas ou cognitivas, de fatos ocorridos na sociedade, 
enfim, a causa está sempre numa outra pessoa.  
 
Porém, quando a psicanálise pensa a criança enquanto um sujeito, ela se torna unicamente 
responsável pelo que fazer com aquilo que a determina. Caso contrário, se a criança é 
pensada apenas como produto do que fizeram seus pais, a análise caberia aos pais e não a 
elas. (SAURET, 1998) 
 
De acordo com Sauret (1998, p.30) “Não se trata de negar a existência de determinantes 
como organismo, a sociedade, a história, etc. [...] O sujeito é unicamente responsável pelo 
que ele faz de seus determinantes”.  
 
Desse modo, Lacan (1985) pensa o sujeito enquanto uma resposta do real ao encontro do 
significante, e tal resposta pode ser feita de consentimento ou de recusa. Com isso, ele retira 
os pais de uma culpa absoluta no sintoma da criança, e passa a responsabilizá-la por sua 
estrutura.  
 
Ao pensar a criança enquanto um sujeito responsável, a psicanálise depois de Lacan introduz 
a categoria de gozo, fato que certa psicanálise e a psicologia deixaram foracluído. 
 

Calcular seu ato pelo gozo introduz a questão da ética: isso supõe certamente 
o desejo do analista, isto é, pôr em funcionamento um lugar onde o analista 
possa acolher a criança sem gozar às suas custas, mesmo quando esta 
última se oferece a esse gozo. (SAURET,1998, p.42) 
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Sauret (1998, p.43), critica ainda, uma vertente “contra a psicanálise” que justifica o uso de 
jogos, desenhos e outros acessórios no atendimento de crianças, tentando demonstrar, que 
a análise vai além de qualquer prática educativa, pedagógica ou psicológica. No entanto, 
mesmo com o adulto é preciso criar condições para que a análise aconteça, e se for 
necessária certa audácia para que isto seja possível com as crianças, é preciso ousar. Trata-
se, pois, do ato do analista, que é justamente o que confere o estilo de Lacan. O que se visa 
na psicanálise é a restauração/instauração da capacidade de ato do analisante, “[...] no fundo, 
o que a análise visa mais explicitamente: trocar ‘a inocência’ da criança pela responsabilidade 
que a capacidade de ato lhe confere”.  
 
Tal constatação faz com que a psicanálise não precise de divisão (psicanálise para crianças 
ou psicanálise para adultos), basta falar em psicanálise, o que permite uma aposta política. 
Isto não exclui o fato de que o analista terá que se preparar para conseguir escutar as 
peculiaridades e especificidades de cada caso, assim, ele também poderá fazer uso de alguns 
recursos na escuta de uma criança (jogos, desenhos, brinquedos, etc.), da mesma forma que 
na escuta de um adulto precisará criar as condições necessárias para a análise.  
 
Embora exista uma tendência a acreditar que uma criança é de determinada maneira pelo 
tipo de mãe ou tipo de pai que ela tenha, ao pensa-la como um sujeito, trata-se de um conjunto 
de participantes, onde cada um é diferente do outro, e mais ainda, o que se tem de mais 
particular de seu gozo, é um enigma até mesmo para o sujeito. (SAURET,1998) 
 
Desta maneira, este trabalho torna-se muito importante para a prática clínica com crianças, 
pois possibilita um espaço de escuta ao seu sofrimento e a sua angústia, dando lugar e voz a 
este sujeito. A criança deixa de ser apenas uma consequência de seus pais, ou do seu meio, 
e passa a ser vista também, como um sujeito que é responsável pelo que a determina e que 
precisa estar implicado no tratamento.  
 
Deste modo, o trabalho tem por objetivo investigar, a partir da psicanálise lacaniana, a 
responsabilidade que a criança tem enquanto sujeito pelo seu sintoma, bem como analisar a 
importância e o papel da criança no seu tratamento.  Para tanto foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica.  
 
Por ser um tema que mesmo na psicanálise é ainda delicado de se discutir, o ponto de partida 
foi a concepção de sujeito proposta por Lacan e os fundamentos do tratamento psicanalítico, 
a fim de possibilitar novos estudos e, também, uma aplicação clínica.  
 
Isto posto, o trabalho foi dividido em duas partes importantes: a primeira leva o título de O 
sujeito Lacaniano, e trata-se da subversão da noção de sujeito feita por Lacan. Tal definição 
não ganha mais uma conotação ligada à subjetividade e à interioridade, o sujeito para Lacan 
não tem uma consistência psicológica, tampouco é substância individual. O sujeito do 
inconsciente é efeito da divisão própria ao funcionamento da linguagem; já a segunda parte, 
foi intitulada O lugar da criança. Desde sua descoberta do inconsciente e do desenvolvimento 
da psicanálise, Freud já apontava para a importância dos fatos ocorridos na infância para o 
desvelamento dos sintomas. Além disso, ele confere uma sexualidade presente desde muito 
cedo na infância, jamais imaginada anteriormente e fundamental para a mudança do estatuto 
da criança.  Mas, é a partir da subversão do sujeito proposta por Lacan, que a criança pode 
ocupar na clínica atual um lugar diferenciado, não somente um sintoma dos pais, mas também 
um sujeito de implicações e responsabilidades, ou seja, a criança desde muito cedo é capaz 
de fazer escolhas que irão guiar a sua vida, e quando o analista é capaz de dar uma escuta 
a isto, esta criança é capaz de participar ativamente do tratamento, dando uma nova 
significação para os seus sintomas.  
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Com isto, o trabalho é de grande valia para a prática clínica, ao dar um lugar de destaque e 
importância para a criança no seu tratamento. Não há problemas em orientar o tratamento 
para os pais e familiares, desde que não se esqueça que a criança é “suposto sujeito”. 
 
I - O SUJEITO LACANIANO 
 
Ao longo de seu ensino, Lacan, faz uma crítica à noção de ser proposta pela filosofia, por não 
achar suficiente para se chegar ao real, e na tentativa de sair da ilusão metafísica, surge uma 
brecha para a convocação do Sujeito.  
 
Diz Lacan (1985b, p.160): “Esse ser, não se faz senão supô-lo a algumas palavras – indivíduo, 
por exemplo, ou substância [...]”.   
 
Mesmo num momento em que tal conceito estava associado a devaneios desacreditados, ou 
seja, a noção de sujeito estava associada a uma substância, ao subjetivo, ou ainda estava em 
contraposição ao objeto demonstrando certa dualidade, Lacan (1985b), insiste em mantê-lo, 
porém, com um acento diferente. 
 
Ele rejeita uma visão da psique assimilada à subjetividade e interioridade do sujeito que se 
opõe ao corpo enquanto exterioridade, e assim, ele rejeita também o sujeito da psicologia 
enquanto uma unidade de representações. O erro da psicologia seria ter tomado o fenômeno 
da consciência como unitário. 
 
Além disso, ele considera que a dimensão filosófica seria insuficiente para permanecer na 
direção do sujeito, por não ter definido o inconsciente. Ao contrário, a perspectiva filosófica 
sobre o conceito de sujeito se baseia num sujeito pensante, sujeito da consciência. 
 
Nesse sentido, Lacan (1985b) constitui o sujeito como negação da própria substância e do 
ser, ele não tem uma consistência psicológica e tampouco é uma substância individual. Ele, 
ainda, escapa a qualquer definição topológica ou lógica. 
 
Portanto, a dificuldade em se falar de um sujeito do inconsciente foi uma das principias razões 
que fizeram com que Lacan sentisse a necessidade de elaborar uma nova teoria. 
 
Partindo da noção freudiana de sujeito do inconsciente, Lacan, desaloja o sujeito pensante de 
seu lugar e faz uma subversão deste. (COTTET, 1989) 
 
O inconsciente é definido por Lacan (1985a) por pensamentos e não por representações 
imperceptíveis ou forças obscuras, e com isso, ele se funda na certeza ao invés de se fundar 
na subjetividade. É em Descartes que se apoia para falar desse sujeito da certeza – que se 
reconhece como certeza a partir da dúvida – enquanto pressuposto do inconsciente.  
 
Ele faz, ainda, um reordenamento da obra de Freud, e reinterpreta o inconsciente freudiano, 
introduzindo, assim, o inconsciente como sujeito. 
 
De acordo com Miller (1997b, p.23), “Lacan optou por enfatizar o inconsciente como sujeito, 
um sujeito que não tem substância, que é um tropeço, já que algo não se encaixa, mas se 
expande para preencher o próprio desejo”.  
 
Dessa maneira, o sujeito não é um dado primitivo, mas é sempre um efeito. O sujeito do 
inconsciente é efeito da divisão própria ao funcionamento da linguagem, não preexiste a ela, 
nem é causado por si próprio: “O que é propriamente chamado sujeito é um efeito, o produto 
de uma montagem significante: portanto é realmente a própria estrutura que torna necessários 
o uso e a subversão do conceito de sujeito”. (COTTET, 1989, p.15). 
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Sendo o inconsciente efeito da fala sobre o sujeito, como consequência, Lacan (1985a, p.142) 
dirá que “[...] o inconsciente é estruturado como uma linguagem”.  
 
Desse modo, dizer que o inconsciente é estruturado como linguagem só tem sentido diante 
de uma condição: o inconsciente é real. O real aparece, no Seminário 11 do Lacan (1985a), 
como aquilo que é evitado e que não se encontra em ordem. 
 
Assim, o inconsciente para ele é o corte em ato entre o sujeito (pressuposto do inconsciente) 
e o Outro.  
 
Este sujeito é, então, considerado dividido, barrado. Tal divisão, ocorre pela linguagem e é 
marcada pelo desejo do Outro junto à incidência significante (Alienação). Ou, ainda, pela 
pulsão sexual enquanto limite da possibilidade de satisfação (Separação). De toda forma, só 
se é sujeito pelo assujeitamento ao campo do Outro. (COTTET, 1989) 
 
Portanto, a constituição do sujeito decorre de uma dupla castração: uma linguística e outra 
corporal, que são evidenciadas por Lacan através das operações de alienação e separação. 
O sujeito é definido e conhecido no lugar do Outro, e não como uma consciência de si. Ele se 
conhece por meio dos outros e não por si próprio. 
 
Fato que ocorre mesmo antes da criança nascer, quando esta já ocupa um lugar enquanto 
sujeito para alguém. Já é inserida num contexto, ou numa história, definida pelo desejo desse 
Outro e dos deslizes significantes. (LACAN, 1998) 
 
II - O LUGAR DA CRIANÇA 
 
O modelo de família e a forma de lidar com a construção do sujeito e sua subjetividade vem 
sendo modificados ao longo dos anos. Até o século XVII, a família não existia como um 
sentimento ou valor, era mais uma realidade moral e social, e a partir desse momento, muitas 
transformações ocorreram. Segundo Ariès (1981, p.162): 
 

É entre os moralistas e educadores do século XVII que vemos formar-se esse 
outro sentimento da infância [...] que inspirou toda a educação até o século 
XX, tanto na cidade como no campo, na burguesia como no povo. O apego à 
infância e à sua particularidade não se exprimia mais através da distração e 
da brincadeira, mas através do interesse psicológico e da preocupação moral. 

 
Mesmo já existindo esta diferenciação entre criança e adultos desde o século XIII, o século 
XVII se torna um marco decisivo, pois é neste momento que a criança se torna o centro de 
composições (na pintura, na iconografia), aparecendo nas pinturas agora sozinhas, e até 
mesmo nuas. No final do século XVIII, a família se fecha, se individualiza, e assume uma 
função moral. Além disso, surge também uma identidade, os membros da família se unem 
pelo sentimento, costume e o gênero de vida. (ARIÈS, 1981) 
 
É ainda no final deste século que aparece a ação da medicina doméstica, conferindo à mulher 
um novo poder. As funções maternas ganham maior importância, e diminuem as influências 
externas na criação dos filhos, assim, a mãe transforma-se numa educadora. Nesse 
momento, a medicina aparece como uma forma preventiva. (DONZELOT, 1986) 
 
Nas famílias burguesas, os médicos alertam a respeito da educação “errônea” ao deixar os 
filhos no internato, ou sujeitá-los a programas excessivos, e no final do século XIX se inicia 
uma educação mista, familiar e escolar. Nas famílias pobres ocorreu o inverso, muitas 
crianças foram abandonadas em hospícios para menores. Deste modo, eram submetidas, 
basicamente, a muitas horas de trabalho e a poucas horas de uma instrução muito precária. 
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Não era interessante que se “aprendesse a pensar”, pois isso poderia fazer com que os 
indivíduos questionassem a ordem vigente. Era apenas importante que “aprendessem a 
trabalhar” para que a produção industrial aumentasse. (DONZELOT, 1986) 
 
A escola aparece neste contexto como uma solução possível, prudente, barata e preventiva, 
contra as resistências individuais e coletivas para com as novas condições de vida e de 
trabalho. (ARIÈS, 1981) 
 
Nos séculos XVIII e XIX a escolaridade aumentou sua duração, junto com as exigências 
disciplinares rigorosas. Nesse período, a educação também se torna possível às mulheres. 
Surge, contudo, um ensino duplo, que faz distinção de acordo com a condição social: de um 
lado escolas para os burgueses e de outro, escolas para o povo. O acesso ao saber se torna 
exclusividade da escola e só é considerado legítimo se obtido nesta instituição. (ARIÈS, 1981) 
Com o passar dos anos e as transformações sociais, em especial causadas pela ética do 
consumo, que difunde na cultura a promessa de que tudo é permitido, o estudo passa a ser 
guiado pelo imperativo capitalista, estudando-se para garantir a entrada numa universidade, 
deixando a educação de se constituir como um princípio em que o homem transmitia 
socialmente sua singularidade, estando então, relacionada à transmissão dos valores de uma 
sociedade. (COHEN, 2006) 
 
Existe, portanto, neste sujeito da modernidade, uma preocupação com a conduta moral, cuja 
transgressão implicará em castigo, as ações morais muitas vezes serão julgadas, e a escola 
em alguns momentos, irá facilitar e moldar esse sujeito. Assim, não é possível se pensar em 
escola e educação desvinculadas da sociedade e da política, já que os governos atuais 
exercem uma política dita democrática em que a força de mercado globalizado rege a vida 
das pessoas, implicando também, na educação. (COHEN, 2006) 
 
Dessa maneira, com o capitalismo, a infância passou a se situar numa nova posição social, a 
criança passa a ser coadjuvante dos pais, já que pelo trabalho escolar elas se preparam para 
assumir seu futuro lugar de trabalhador e cidadão. 
 
Além disso, é possível notar fortemente a presença de uma política segregacionista e 
reducionista nas instituições de ensino, um exemplo é o convite que a escola faz ao aluno que 
não passa de ano de se retirar da escola, favorecida pela conivência dos pais. Tais políticas 
passam a ser justificadas até mesmo cientificamente, por meio de explicações que se esgotam 
no plano das diferenças individuais de capacidade. (PATTO, 1997) 
 
Muitas vezes, as práticas e os processos escolares que dificultam a aprendizagem não são 
levados em consideração, tendendo a produzir nos alunos atitudes e comportamentos que os 
rotulam como “indisciplinados”, “bagunceiros”, “burros”, “hiperativos”, “agressivos”, e/ou “com 
alguma deficiência mental”. Estas atitudes têm sido colocadas como legitimidade. Classificam-
se as crianças para fins de inclusão ou exclusão na escola, no entanto, tal fato, acaba por 
tomar verdadeiro o que seria útil e prático para a própria escola. Afinal, é mais fácil achar um 
culpado, e que este culpado seja sempre o outro. Nem mesmo a psicologia escapa deste 
cientificismo que coloca o sujeito como “coisa”, “objeto”, já que com seus testes e laudos, 
muitas vezes, apenas reduzem estes sujeitos, criando estigmas e excluindo. (PATTO, 1997) 
A psicanálise permite novas possibilidades de escuta e acolhimento para as crianças e para 
os novos sintomas que surgem na sociedade atual. O lugar ocupado pelas crianças ao longo 
da história da psicanálise também foi se modificando, o que significa que ela esteve presente 
desde o início da descoberta psicanalítica por Freud.  
 
Temas relacionados à infância e à prática psicanalítica com as crianças se encontram ao 
longo de toda obra freudiana. No primeiro volume das suas Obras Completas, Freud (1888) 
já apontava que não é raro a histeria nas crianças e que é possível notar nelas os mesmos 
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sintomas que nos adultos. Além disso, ele já reconhece que os impulsos sexuais da tenra 
infância têm um papel importante no desenvolvimento das neuroses.  
 
Em 1900 Freud dirá que os desejos sexuais de uma criança despertam muito cedo, e mesmo 
numa tenra idade a preferência sexual já surge e se faz sentir. Neste sentido, os pais ocuparão 
este lugar de primeiro amor. 
 

Apaixonar-se por um dos pais e odiar o outro, figura entre os componentes 
essenciais do acervo de impulsos psíquicos que se formam nessa época e 
que é tão importante na determinação dos sintomas da neurose posterior. 
(FREUD, 1900, p.287) 

 
Mas é em 1905 em seu texto Três ensaios sobre a teoria da Sexualidade que Freud faz uma 
virada no lugar que a criança deve ocupar na psicanálise. Ele aponta com clareza que as 
crianças de 3 a 5 anos já são capazes de uma escolha objetal com afetos intensos, mais do 
que isto, fala em uma disposição sexual universalmente perversa da infância.  
 
Diz Freud (1905, p.221): “[...] a pulsão sexual da criança comprova ser de fato perverso-
polimorfa, comprovamos ainda que tal atividade sexual prematura prejudica a educabilidade 
da criança”. 
 
Deste modo, tornou-se necessária na psicanálise de crianças uma ampliação do conceito de 
sexualidade. A medida que as crianças passam a surgir enquanto um sujeito na sociedade, a 
psicanálise também modifica seu lugar. Elas deixam de ser objetos, ou indivíduos que não 
são responsáveis por suas atitudes, seres inocentes cujo comportamento não teria 
consequências.  
 
Em 1909 Freud retoma com a análise do pequeno Hans os estudos sobre a histeria na 
infância. Com o caso do Homem dos Lobos ele fixa muito precocemente a predisposição do 
paciente à enfermidade que o acometerá mais tarde. Neste texto, Freud trabalha ainda um 
estágio de organização oral infantil, o que vai além de se pensar a pulsão, ele isola o papel 
do pai.  
 

Podemos pensar que a análise de crianças não é tanto obter as distintas 
organizações pulsionais sucessivas da criança e sim, muito mais, obter as 
distintas versões do que foi a criança como objeto na relação com a mãe e 
pelas distintas etapas não tanto do desenvolvimento, mas dos distintos 
enfoques dos objetos na vida do sujeito. (LAURENT, 2011, p.30) 

 
De acordo com Lacan (2003, p.369), em seu texto Notas sobre a criança escrito em 1969: 
 

A função de resíduo exercida (e ao mesmo tempo, mantida) pela família 
conjugal na evolução das sociedades destaca a irredutibilidade de uma 
transmissão – que é de outra ordem que não a da vida segundo as 
satisfações das necessidades, mas é de uma constituição subjetiva, 
implicando a relação com um desejo que não seja anônimo. 

 
Deste desejo resultam as funções da mãe e do pai, na medida em que seus cuidados marcam 
aquele indivíduo, nem que seja por suas falhas.  
 
Sauret (1998) acrescenta ainda que os filhos podem surgir independentemente de se ter uma 
família ou não, mas para que o sujeito possa advir, a família se torna necessária. Esta 
transmissão implica a relação com um desejo, que não será anônimo.   
 
Portanto, é preciso de um investimento fálico, de um Outro primordial que irá atribuir a esta 
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criança um lugar e uma significação, e poderá então se tornar alguma coisa para alguém, ou 
seja, se tornará um sujeito.  
 
Inicialmente, a mãe ocupará esta posição de um Outro primordial, contudo, tal relação é 
atravessada pela função paterna, que incide sobre o desejo materno, determinando as 
condições de possibilidade do sujeito se constituir. De acordo com Miller (1997a), a função 
paterna é mediar de um lado o desejo anônimo do discurso universal, as exigências abstratas 
da ordem e de outro lado, a decorrência para a criança do desejo da mãe.  
 
Então, o sujeito irá se estruturar a partir de um saber suposto ao pai, substituindo a operação 
anterior de alienação ao Outro primordial. Dessa maneira, a metáfora infantil apareceria como 
uma consequência da metáfora paterna. Por ela, surge uma ameaça do desejo do lado da 
mulher, ao mesmo tempo que fixa o sujeito a uma identificação fálica, a tal ponto, que o desejo 
do neurótico se torna o desejo de ser o falo. (VOCARO, 2005) 
 
Assim, numa relação dual com a mãe, ao mesmo tempo em que a criança a recebe como 
imediatamente acessível e preenchendo a mãe, ela também a divide. E consequências 
clínicas irão aparecer de acordo como tal processo se efetua. O sintoma surge então na 
criança, a partir da relação dual desta com a mãe ou ainda a partir do par familiar (pai/mãe). 
 
E é neste sentido que o sintoma da criança, de acordo com Lacan (2003), tem condição de 
responder ao que há de sintomático na estrutura familiar, ele representaria a verdade daquela 
estrutura familiar. 
 
No entanto, se Lacan afirma que o sintoma aparece como uma resposta à verdade do casal, 
ao mesmo tempo em que ele coloca a criança como um sujeito, ela também se torna 
responsável por seu sintoma, uma vez que seus sintomas a constituem como sujeito de sua 
própria palavra. Eis aí uma das peculiaridades da análise com crianças. 
 
De acordo com Borges (2005), o sintoma aparece muitas vezes como uma solução àquilo que 
não se consegue falar, e necessita ser decifrado. Sendo, pois, um possível caminho 
encontrado pelo sujeito para solucionar sua questão.  
 
Neste momento em que a criança ou o jovem estão em sofrimento, a psicanálise pode receber 
o sofrimento e a palavras destes, seja através da escuta, ou mesmo por meio da “imposição” 
de limites e normas eficazes, flexíveis e necessárias para acalmá-los, o que permite substituir 
ações destruidoras e indiscriminadas por um possível lugar de se colocar na sociedade. 
Utilizar-se da psicanálise para dar lugar à angústia e ao sofrimento das crianças é deslocar-
se de um processo de orientação, recomendação, enquadramento, que ultrapassa os laudos 
e os psicodiagnósticos. (SANTOS, 2001) 
 
Lacadée (2014) aponta para as mudanças no lugar do Outro parental no século XXI, onde os 
objetos de gozo são cada vez mais diversos e acessíveis tornando-se novas bússolas às 
crianças desbussoladas, sem identificação.  
 
Isso porque as mudanças que ocorrem na sociedade provocam nos indivíduos 
fragmentações, modificações nas relações com os outros e com os objetos. E os sujeitos, 
então, são pressionados a se desprenderem da ordem e da identidade, sendo caraterizados 
por Miller (2005) como desbussolados, já que com o abalo da moral civilizada que inibia os 
indivíduos, a contemporaneidade, coloca o objeto a como dominante no discurso da 
civilização.  
 
Diz Miller (2005, p.10) “De um lado, o mais-de-gozar comanda, o sujeito trabalha, as 
identificações caem substituídas pela avaliação homogênea das capacidades, enquanto o 
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saber se ativa em mentir assim como em progredir, sem dúvida”.  
 
A cultura atual, dessa forma, desloca a demanda de saber ao gozo. Desse modo, desemboca 
em um gozo ilimitado, infinito. Nesse contexto, os indivíduos passam a ser “socialmente 
formados” para procurar cada vez mais prazer, mais felicidade, e ainda assim, nunca há 
satisfação, e as sensações só vão sendo acumuladas. 
 
Segundo Gilles Lipovetsky (2004, p.31):  
 

Chegamos ao momento em que a comercialização dos modos de vida não 
mais encontra resistências estruturais, culturais nem ideológicas; e em que 
as esferas da vida social e individual se reorganizam em função da lógica do 
consumo.  

 
Pode-se pensar então, que a época atual é cercada por imperativos de gozo. Esse excesso 
de gozo e de consumo marcados pelo capitalismo não passam de uma tentativa vã de dar 
sentido à falta de sentido, “[...] instala-se a era do vazio, mas ‘sem tragédia e sem apocalipse’”. 
(LIPOVETISK, 2004, p.23) 
 
Se por um lado há uma possibilidade de liberdade sem restrições, e uma certeza de felicidade, 
por outro lado essa permissividade irrestrita provoca também um incomodo, gera-se angústia, 
sofrimento e até mesmo adoecimento.  
 
Diante disto, é possível notar também um declínio da referência paterna e dos ideais que 
ligavam o sujeito a seu ideal do eu. Por vezes falta um direcionamento por esta via, 
predominando-se, assim, uma via de valores que remetem diretamente ao gozo, ou a valores 
narcisistas. “A lei articulada aos ideais foi substituída por uma lei fora da Lei articulada 
unicamente ao gozo. Trata-se de uma sociedade na qual é cada um por si, em que não existe 
convergência identificatória na figura de alguém excepcional”. (JIMENEZ, 2004, p.4)  
 
É numa tentativa de recuperar o gozo perdido, que muitas vezes a criança fica aprisionada 
aos gadgets modernos. Vê-se, por exemplo, crianças muito pequenas que só comem se 
tiverem vendo um vídeo no tablet, jogando em celulares, e que mal acabaram de nascer, mas 
já tem seu próprio perfil nas redes sociais.  
 
Contudo, Lacadeé (2014), aponta que ao contrário de ter o gozo, é o objeto que goza da 
criança moderna. Surge, assim, um estilo de vida onde o gozo prevalece em detrimento do 
sintoma como formação do inconsciente. 
 
Diante deste gozo, cabe ao analista enviar o sujeito à sua particularidade. A psicanálise destrói 
a crença na solução universal, dando lugar à solução de cada um. De acordo com Miller (2012, 
p.9): 
 

A criança entra no discurso analítico como um ser de saber e não somente 
como um ser de gozo. Seu saber é respeitado como aquele de um sujeito em 
pleno exercício pois ela é sujeito em pleno exercício e não ‘sujeito a vir’, como 
ela é aos olhos da pedagogia; é um saber respeitado em sua conexão ao 
gozo que o envelopa, que o anima e do qual podemos mesmo dizer, que o 
gozo se confunde com ele. 

 
Trata-se, pois, em análise, de elucubrar um saber que possa servir à criança, um saber ao 
alcance dela. É, portanto, um convite a falar, e a possibilidade de emergência de uma potência 
inventiva e subversiva vinda do mais singular de cada um. Essa nova geração, porta um saber 
capaz de inventar sua própria bússola, sua saída aos impasses que vivenciam, por meio do 
seu modo singular de traduzir o que têm de mais íntimo. (BRISSET, 2013) 
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Miller (2012) ainda acrescenta, que no tratamento com a criança há a possibilidade de intervir 
antes que os efeitos do sintoma tenham sido estabilizados, e mesmo que isso tenha 
acontecido, é ainda possível orientar o ciclo do sintoma, para que o sujeito encontre sua ordem 
e segurança.  
 
A psicanálise, assim, não é como a medicina, a ciência ou a psicologia, que criam 
diagnósticos, causas e rótulos. Ao contrário, ela aponta para os traços subjetivos do sintoma, 
responsabiliza o sujeito, e a partir disto, ele tem a possibilidade de orientar-se no que causa 
sua vida.  Dessa maneira, a psicanálise intensifica a singularidade de cada um.  
Este gozo, este sintoma, este sofrimento, este não saber do que se fala, eis o que há de um 
único em cada caso. Com isso, o psicanalista considera que o sujeito pode assumir alguma 
coisa, e o que a psicanálise oferece ao sujeito, frente à sua verdade, a qual sofre, é a decisão 
do saber e a sua possível tradução. (LACADÉE, 2008) 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A psicanálise pensa a criança como um ser ativo, que desde cedo faz escolhas de gozo que 
irão orientar sua existência, e ainda, com necessidades e demandas específicas para este 
período. (BORGES, 2005) 
 
Desde muito cedo a criança é capaz de se posicionar e de explicitar seu desejo diante do 
mundo e do Outro, um exemplo, é a recusa ao seio que pode aparecer já no início da vida da 
criança. No entanto, mesmo com as mudanças que já aconteceram ao longo dos anos, e 
diante das transformações tanto no âmbito das famílias como no das sociedades, na maior 
parte das vezes não é dado à criança este lugar de escolha e responsabilidade.  
 
No momento em que a criança vai para a creche, ela começa a traçar os alicerces 
fundamentais de sua estruturação como sujeito. Neste período ela aprende a se locomover, 
a falar, a organizar suas expressões e desejos e fundamentalmente a resolver questões 
próprias e estruturantes sobre sua origem, que inclui a própria noção do eu e também 
questões sobre sua identidade. Depois da família, a escola é o primeiro campo de socialização 
da criança, pois neste ambiente onde é possível aprender a ler, escrever, calcular, entre outras 
questões, a criança aprende também a fazer com que o seu gozo entre num campo simbólico. 
(BORGES, 2005) 
 
E diante de tantas possibilidades, até mesmo os próprios pais têm dificuldade em entender as 
especificidades e capacidades da criança. Por vezes irão tomar outro caminho, seja cobrando 
em excesso ou satisfazendo todas as demandas dos filhos, sempre seguindo um modelo 
universalmente aceito, sem dar espaço à particularidade da criança, como se esta fosse 
incapaz de escolhas. (DRUMMOND, 2015)  
 
O mundo atual estabelece modelos ideais de comportamento, e é muito pautado em 
padronizações. Os pais devem trabalhar muito, cuidar da saúde, ser bem-sucedido, devem 
colocar o filho em uma escola com horário integral que possibilite aulas das mais diversas, a 
fim de ampliar todo o conhecimento dele. Dessa maneira, passam pouquíssimo tempo um 
com o outro, mal conversam, mal se conhecem e é neste momento, que surge a tentativa de 
suprir todas as demandas dos filhos. 
 
A época atual é incerta quanto ao real. Ela nega o real para admitir signos, semblantes. Há 
uma tendência a se isolar os adolescentes, por exemplo, numa cultura própria a eles, cultura 
essa suscetível à moda, ao entusiasmo e às tendências.  Deste modo, ocorre um 
distanciamento dos adultos com relação a eles, e uma tendência à padronização, como se 
todos fossem iguais. Diante de tantas possibilidades de objetos, o objeto atual é customizado, 
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múltiplo e permite aos adolescentes ficaram numa indecisão infinita. (MILLER, 2015) 
 
Dessa forma, não é mais necessário buscar o saber no campo do Outro. O discurso da ciência 
é tal, que com ele é possível manipulação de procriação e transmissão do saber via os 
gadgets de comunicação que dispensam a voz do pai. Há um grande enfraquecimento do pai. 
(MILLER, 2015) 
 
Contudo, nem as ficções jurídicas, nem as ficções científicas poderão dar conta do ponto de 
real que constitui a origem subjetiva de cada um: “[...] a má formação do desejo do qual ele 
provém”. (LAURENT, 2011, p.32) 
 
Isso se refere ao fracasso entre os desejos que lançam a criança no mundo, trata-se do 
fracasso do encontro entre os sexos e do desejo da criança.  
 
Lacan irá se utilizar do termo Sinthoma, para se referir ao que há de mais singular em cada 
indivíduo.  De acordo com Miller (2011, p.88): 
 

O singular, como tal, não parece com nada: ele ex-siste à semelhança, ou 
seja, ele está fora do que é comum. A linguagem, por sua vez, diz apenas o 
que é comum, exceto o nome próprio – sem que o próprio do nome seja uma 
garantia de singularidade. 

 
Tal questão é um tormento para a clínica que lida a todo o momento com o diagnóstico. Este 
por sua vez, retira qualquer possibilidade de singularidade. Como a psicanálise pode lidar com 
este paradoxo? Ao mesmo tempo em que precisa se atentar para o que é próprio de cada 
um, os diagnósticos comparecem até mesmo sem serem convidados. Hoje em dia os próprios 
pacientes, a partir de uma rápida pesquisa na internet já são capazes de trazer toda a sua 
indicação clínica e até mesmo uma sugestão de tratamento. 
 
No entanto, Miller (2011, p.89) aponta o antidiagnóstico como o ponto de vista mais importante 
que deve prevalecer na psicanálise, “O diagnóstico virá por acréscimo”.  
 
O psicanalista aparece, então, numa tentativa de abrandar a dimensão sintomática deste 
sujeito, uma vez que é através de uma escuta que tanto a família como a criança poderão 
dizer sobre o que acontece, o mal-estar, o incômodo. 
 
Dessa forma, a análise com as crianças apresenta a possibilidade de ir além do sintoma que 
a mortifica, possibilitando ao sujeito uma mudança de posição subjetiva diante do discurso 
familiar, e uma mudança de postura e comportamento.  
 
Analisar a criança é poder, com ela, extrair a história do que foi sua relação em dois planos: 
“[...] o plano da relação com a significação fálica e o da criança como objeto da fantasia da 
mãe”. (LAURENT, 2011, p.32) 
 
Isso significa que a história da criança se constitui a partir da relação que ela teve com seu 
pai, sua mãe, ou outros membros da família que de alguma forma ocuparam este lugar de 
desejo e investimento – ou não – para esta criança que surgiu. 
 
Existe, porém, um limite. A criança não conseguirá desvendar e decifrar todo o desejo do qual 
ela provém. Mas, a psicanálise permite pensar o uso que as crianças fazem dos projetos que 
estão sendo confrontadas. Diante das novas estruturações familiares, como a criança ordena 
as coordenadas de seu gozo entre seu vínculo com a mãe e a significação fálica? (LAURENT, 
2011) 
 
Laurent (2011, p.38) dirá ainda que a posição do psicanalista é “[...] proteger a criança dos 
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delírios familiares, proteger as crianças dos ‘laços familiares’, de suas novas formas, das 
paixões que os habitam, do infanticídio secreto que é o desejo de morte escondido sob o laço 
familiar”.  
 
Quando a criança aparece ocorre uma grande fragmentação no círculo familiar, uma vez que 
as expectativas e desejos geralmente se diferem do real. 
 
Desse modo, fica evidente que o sujeito não se constitui sozinho e mesmo antes dele nascer, 
já é permeado pelos aspectos culturais, sociais, familiares, e pelo desejo de seus pais. Como 
os encontros têm também suas falhas e seus fracassos, de uma maneira ou de outra isto 
afetará a criança.  
 
A partir dessa constituição subjetiva pode surgir alguns sintomas. Neste sentido, o sintoma da 
criança pode sim ocupar o lugar de representante da verdade da estrutura familiar. No entanto, 
ao contrário de outras práticas clínicas a psicanálise não se contenta em pensar a criança 
apenas como um efeito da relação familiar. Se assim fosse, não caberia análise a elas, já que 
os responsáveis seriam sempre seus pais.  
 
Freud quando introduz o inconsciente também nas crianças já coloca nelas uma implicação 
em seu tratamento. Seguindo a mesma linha, Lacan, subverte o conceito de sujeito, e sendo 
a criança também um sujeito ela torna-se responsável pelo o que fazer com aquilo que a 
determina.  
 
Portanto, não é possível se pensar numa criança como um indivíduo puro, que não tem 
consciência de nada, e que não pode ser responsabilizada por nada. À maneira delas, e na 
forma de compreender delas, dar este lugar de responsabilidade no tratamento é também dar 
um espaço de voz e de escuta ao clamor muitas vezes silencioso de seus sintomas.  
 
Laurent (2011, p.43) aponta que:  
 

Nossa posição é a de manter a prática da análise com as crianças, colocando-
nos no bom lugar, frente a este contexto global. Se soubermos fazê-lo, então 
não há dúvida – e verifica-se nos resultados da análise com as crianças de 
hoje –, não há dúvida de que com o apoio das crianças, podemos seguir 
nossa orientação no discurso. 

 
A participação e a implicação da criança em seu tratamento são fundamentais à psicanálise, 
e os efeitos disto serão notados. 
 
Muitos pensam na criança a partir de seu desenvolvimento cronológico, que por ser muito 
jovem, por não estar totalmente desenvolvido, não seria capaz, não seria um sujeito de 
desejos e decisões. A orientação da psicanálise vai na direção de permitir à criança 
reconhecer que nunca foi inocente, para que assim, o sujeito possa advir. 
 
Dessa forma, a psicanálise objetiva a criança ao invés de simplesmente toma-la por objeto. 
De acordo com Sauret (1998, p.32) “[...] o que deve ser visado na análise: operar o mínimo 
de subtração de gozo que condiciona o advento do sujeito[...]”. 
 
A psicanálise, portanto, acentua o advento do sujeito ao tomar a criança como um ser que 
também tem responsabilidade por seu sintoma. Isso porque o sintoma aparece como uma 
resposta do sujeito ao traumático do real. Diante disto, a pretensão do psicanalista não é 
prevenir o sujeito, muito menos escutá-lo com o intuito de fixar o sujeito na cena traumática, 
mas sim, buscar o tratamento do traumático pela palavra, fazendo com que o sujeito se 
responsabilize e ainda buscar soluções sintomáticas para o encontro do traumático.  
(DRUMOND, 2004) 
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Desde a sua vinda ao mundo a criança ocupa uma posição como objeto da fantasia materna, 
indicando assim, que ela é acolhida por um desejo que inclui morte e vida e que já traz a 
marca de um mal-entendido fundamental, dado pelo desencontro entre os sexos e o desejo 
da criança. Neste sentido, para não sucumbir, a criança já trabalha para garantir seu espaço 
e seu lugar, que varia de acordo com as estruturas clínicas e pela forma que se revela a 
verdade deste objeto que a criança faz aparecer no real. (BARROS, 2004) 
 
O encontro com o psicanalista permite à criança não ficar aprisionado aos efeitos desta 
fantasia materna e/ou familiar que perpetuaria o traumatismo, permitindo assim uma invenção.  
De acordo com Barros (2004, p.48):  
 

É preciso que o analista tenha a docilidade necessária para seguir o sujeito 
no trabalho que ele faz e, por outro lado, que esteja disponível ao imprevisto, 
não caindo na armadilha de transformar a experiência traumática na causa 
de todos os males que fixa o sujeito em um determinismo absoluto. Nesta 
perspectiva, se perde de vista a causa como corte, ruptura, que articula a 
experiência traumática, não com um destino implacável, mas sim ao real 
como impossível.   

 
Portanto, com este trabalho foi possível demonstrar o papel fundamental que a psicanálise 
ocupa para o tratamento das crianças. A clínica psicanalítica vai além de apenas culpar e 
responsabilizar os pais pelos sintomas de seus filhos. Ela dá um lugar de fato às crianças, um 
lugar de escuta, de responsabilidade, de desejos e de decisões, que tornam a participação da 
criança fundamental para a efetivação do tratamento. Além disso, a psicanálise dá lugar 
também a reinvenção diante do sofrimento e da história que cada um carrega, e com isto, não 
existe a menor possibilidade de padronização, cada sujeito comporta suas próprias 
singularidades e terão que se a ver com elas.  
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A ANGÚSTIA E A ADOLESCÊNCIA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA41 

 
Cherry Fernandes Peterle42 

Hítala Maria Campos Gomes43 
 

RESUMO: O objetivo deste artigo é traçar um breve histórico sobre como a psicanálise pensa 
a angústia e como ela (a angústia) se manifesta nos adolescentes na sociedade atual. Freud 
colocava a angústia como angústia diante de algo e a ligava a uma perda de objeto. Lacan, 
por sua vez, localiza a angústia a partir da presença de um objeto. Com isso, a angústia não 
estaria ausente da constituição do desejo. Ela deixa de se situar na relação Edípica e já 
aparece no desamparo inaugural do sujeito. Mas, como pensar a angústia na sociedade 
contemporânea? Como o adolescente lida com isso? A psicanálise tenta responder tais 
questões ao entender que a angústia que surge na adolescência é reflexo do novo desejo que 
os agita e de tantas possibilidades oferecidas pela sociedade. Dessa forma, por meio da 
análise o adolescente poderá encontrar um lugar para seu sofrimento e uma tentativa de criar 
novos sentidos e inventar novas formas de ser. 
 
PALAVRAS-CHAVE: angústia; psicanálise com adolescentes; angústia nos adolescentes; 
tratamento psicanalítico. 
 
Este trabalho é fruto do Grupo de Estudos e Pesquisa “Psicanálise com crianças e 
adolescentes na contemporaneidade”, e tem por objetivo traçar um breve histórico sobre as 
considerações estabelecidas sobre a angústia, numa perspectiva psicanalítica (Partindo de 
Freud até a contemporaneidade), bem como sua relação com a adolescência.  
 
I - BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANGÚSTIA 
 
Em seu texto Além do Princípio do prazer (1920), Freud, traz uma importante constatação a 
respeito do funcionamento psíquico, que não é regido somente pelo princípio do prazer, mas 
muitas vezes o indivíduo volta-se para o próprio desprazer.  
 
Dessa forma, é possível dizer que: 
 

[..] existe na mente uma forte tendência no sentido do princípio de prazer, 
embora essa tendência seja contrariada por certas forças ou circunstâncias, 
de maneira que o resultado final talvez nem sempre se mostre em harmonia 
com a tendência no sentido do prazer. (FREUD, 1920, p.19) 

 
Isto posto, Freud (1920) acrescenta que o princípio do prazer poderá ser inibido de algumas 
formas, uma delas é por meio do princípio da realidade, que adia a obtenção do prazer, e 
assim, torna-se responsável por algumas experiências desagradáveis.  
 
A outra forma que ele se refere em seu texto é ao processo de repressão. Quando uma pulsão 
individual se mostra incompatível com o objetivo, ela é reprimida e afastada inicialmente, até 
que encontre um caminho indireto para alcançar a satisfação, como é o caso das pulsões 
sexuais. 
 

 
41  Trabalho desenvolvido a partir do Grupo de Estudos e Pesquisa “Psicanálise com crianças e adolescentes na 

contemporaneidade”, realizado durante o ano de 2017, na Faculdade Multivix (Cariacica/ES). 
42  Graduanda em Psicologia da Faculdade Multivix (Cariacica/ES) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa 

“Psicanálise com crianças e adolescentes na contemporaneidade”.  
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Esse acontecimento, que inicialmente seria uma oportunidade de prazer, acaba tornando-se 
um desprazer, “[...] não há dúvida, porém, de que todo desprazer neurótico é dessa espécie, 
ou seja, um prazer que não pode ser sentido como tal”. (FREUD, 1920, p.21) 
 
Para Freud (1920) a maior parte do desprazer experimentado é perceptivo, seja por parte de 
uma pulsão insatisfeita ou por uma percepção externa aflitiva, como por exemplo, as ameaças 
de ‘perigo’.  
 
Dessa forma, a angústia é um estado particular de se esperar pelo perigo, e segundo Freud 
(1920) é um fator que pode produzir a neurose traumática44. 
 
A noção de angústia foi modificada ao longo de toda a obra freudiana, mas em 1895 ele já 
falava da angústia enquanto uma reação ao perigo:  
 

A psique é invadida pelo afeto de angústia quando se sente incapaz de lidar 
por meio de uma reação apropriada com uma tarefa (um perigo) vinda de 
fora; e fica presa de uma neurose de angústia quando se percebe incapaz de 
equilibrar a excitação (sexual) vinda de dentro – em outras palavras, ela se 
comporta como se estivesse projetando tal excitação para fora. (FREUD, 
1895, p.112) 

 
Em vários outros artigos – Rascunho E (1894), A interpretação dos sonhos (1900), Gradiva 
(1907), Repressão (1915), Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) – Freud mantém 
a posição de que a angústia surge da libido a partir do processo de repressão. (FREUD, 1926) 
É somente em “Inibição, sintoma e angústia” (1926, p.131/132), que ele modifica a teoria que 
sustentou por tantos anos, e afirma que é a angústia que produz o recalque, uma vez que 
esta já se encontraria no ego. “É sempre a atitude de angústia do ego que é a coisa primária 
e que põe em movimento a repressão. A angústia jamais surge da libido reprimida”.  
 
Ele faz, ainda, uma distinção entre angústia automática e a angústia como um sinal. 
 
Com isto, Freud traz à luz a questão do trauma do nascimento como uma angústia primeva, 
devido à separação do bebê de sua mãe, sendo a angústia automática aquela que surge 
quando algo semelhante ao trauma do nascimento ocorre no Id, causando uma reação 
automática. Já a angústia como um sinal se produz a partir de uma situação de perigo, sendo, 
portanto, uma tentativa do ego, que já experimentou o trauma passivamente em outro 
momento, de dirigir o curso deste. (FREUD, 1926) 
 
Neste momento, então, a angústia é um signo que vai disparar o recalque e o resultado seria 
o sintoma. Desse modo, o sintoma não mais corresponde à angústia, mas sim a “[...] uma 
elaboração primária, uma solução primária ao problema da satisfação pulsional” (VICENTE, 
2000, p.156) 
 
É importante lembrar que, mesmo colocando a angústia como angústia diante de algo (etwas), 
Freud não considera que esta tenha um objeto, ao contrário do que Lacan afirmará em um 
momento posterior.  
 
No final de sua obra, Freud reafirma que é mesmo, a angústia, que produz a repressão, isso 
porque, “[...] a angústia já existia antes”. (FREUD, 1933, p.89)  

 
44 A neurose traumática é uma condição que ocorre após graves lesões do sistema nervoso devido às 
causas externas e outros tipos de acidentes graves. O quadro sintomático dela aproxima-se da histeria 

pelos seus sintomas motores semelhantes. Contudo, os sinais de indisposição, como a melancolia e 

hipocondria, são mais fortes. (FREUD, 1920) 
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E assim, acrescenta que a partir de um sinal de angústia, que o ego faz uso de uma catexia 
experimental, despertando o princípio do prazer-desprazer, com isso poderá surgir um novo 
sintoma, um ataque de angústia, ou mesmo as repressões. (FREUD, 1933)  
 
Dessa maneira, enquanto Freud liga a angústia a uma perda do objeto, Lacan localiza o 
surgimento da angústia a partir da presença do objeto, “[...] a angústia não é objektlos, não é 
sem objeto”. (LACAN, 2004, p.175) 
 
Este não é um objeto qualquer, um objeto normal, comum. Seria o objeto a, causa do desejo, 
um referente à angústia. (VICENTE, 2000) 
 
Num primeiro momento, no Seminário X: A angústia, Lacan (2004), relaciona a angústia com 
o desejo do Outro, “Que objeto a eu sou para esse desejo do Outro?”, já que é justamente a 
partir da incidência da demanda do Outro que algo se destaca. 
 
Além disso, ele aborda algo fundamental, que muda um pouco a direção do seminário, que 
seria o desejo enquanto remédio para angústia. (BESSET, 2002b) 
 
Desse modo, mesmo que não se consiga acessar e localizar a angústia, ela não está ausente 
da constituição do desejo, que por sua vez trata-se de um engano, uma ilusão.  (MILLER, 
2005) 
 
Nesse sentido, a pulsão tenta se satisfazer incessantemente, e quando ocorre alguma 
contradição no funcionamento do princípio do prazer, a angústia aparece, então, como sinal 
do real. 
 
A angústia marca, portanto, a impossibilidade de satisfação da pulsão. “Essa situação se 
repete indefinidamente porque o encontro com o significante é sempre faltoso do ponto de 
vista da satisfação”. (VICENTE, 2000, p.158) 
 
Isso ocorre não pela finalidade da pulsão em si, mas pelo objeto. 
 
A partir disto, Miller (2005, p.40) afirma: “A angústia é a via [...] que permite aceder ao que é 
anterior ao desejo e a seu objeto”.  
 
Lacan (2004, P.178) vai além ao colocar a angústia como uma via de acesso ao real, já que 
é uma angústia diante de algo (Etwas Reale). “Foi nesse sentido que ousei formular diante de 
vocês que a angústia, dentre todos os sinais, é aquele que não engana”. 
 
Nesse sentido, pode-se dizer que a angústia é sinal do real. (LACAN, 2004) 
 
A angústia que Lacan trata em seu seminário, portanto, se relaciona a um atravessamento da 
realidade ao real, “[...], com isso, é correlativa de uma falha do significante.” (MILLER, 2005, 
p.17) 
 
E é devido a isso que mesmo num registro significante há algo impossível de se escrever e 
de se nomear, que seria o objeto pequeno a, o qual a angústia se utiliza para fazer esse 
atravessamento até o real. 
 
Dessa forma, a angústia deixa de se situar na relação Edípica, e é no desamparo inaugural 
do sujeito que há a tentativa de significação de algo que se perdeu e que a angústia aparece. 
 
II - OS ADOLESCENTES E A SUA RELAÇÃO COM A ANGÚSTIA NA SOCIEDADE 
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CONTEMPORÂNEA: EXITE UMA ALTERNATIVA? 
 
Partindo da consideração lacaniana que a angústia surge pela presença do objeto, como 
pensar a angústia nos adolescentes da sociedade contemporânea? 
 
Atualmente, há uma predominância de objetos na cultura: gadgets, roupas, tênis, bolsas, 
maquiagens, entre tantos outros, que operam uma ilusão de encontrar no Outro algo que 
venha completar essa falta, como se fosse possível evitar, ou até mesmo curar a angústia.  
 
Os adolescentes fazem isso o tempo todo. Diante de tantos objetos de gozo disponíveis na 
sociedade atual, que são cada vez mais acessíveis e diversos, eles (os objetos) se tornam as 
novas bússolas para as crianças e adolescentes que se encontram sem uma orientação. 
(LACADÉE, 2014) 
 
Isso porque, muitas vezes os próprios pais se perdem diante de tantas novas exigências da 
sociedade. Ficando sem uma orientação, sem um ponto de apoio, como eles poderiam 
orientar os filhos? 
 
O que se nota é que muitos pais precisam trabalhar fora, por vezes, encontram com os filhos 
somente à noite, e tem em mente que precisam compensar esta ausência através de coisas 
materiais, ou ainda, que justamente por estarem muito distantes, não podem “traumatizar” 
seus filhos nos momentos em que estão juntos. A partir deste pensamento, os pais tentam ao 
máximo evitar que algo falte ao filho ou que o algo cause algum sofrimento a eles. 
 
Contudo, ao fazer isso, eles na maioria das vezes impedem que os filho aprendam a lidar com 
os seus próprios sofrimentos, suas angústias e suas faltas, que são inerentes ao ser humano.  
Numa tentativa de recuperar o gozo perdido, os adolescentes ficam, então, aprisionados aos 
aparelhos e dispositivos eletrônicos (celulares, tablets), como se isso fosse amenizar a 
angústia que os consome. (LACADÉE, 2014)  
 
Com isso, muitos adolescentes abrem mão de um saber sobre o que sente e se utilizam dos 
objetos como modo de não pensar sobre o que os afligem ou, ainda, para evitar a necessidade 
de ter que tomar uma decisão.  
 
A sociedade atual, ao colocar tantos objetos disponíveis e que podem ser alcançados ao 
mesmo tempo, retira também destes adolescentes a possibilidade e a necessidade de se 
fazer escolhas, e tomar algumas decisões. 
 
Dessa maneira a psicanálise entende que o sofrimento ou o modo de agir em momentos de 
crises dos adolescentes, são reflexos do novo desejo que os agita, e esta escuta se torna a 
possibilidade de trazer para a linguagem aquilo de insuportável e angustiante. De acordo com 
Lacadée (2011, p.107):  
 

[...] a experiência de uma psicanálise permite, em vez de adormecê-los, 
mantê-los acordados em face do real, haja vista o estado necessário ao 
espírito ser o despertar. [...] o sujeito pode se tornar, para si mesmo, uma luz 
que lhe permite passar através do que obscurecia a sua vida.  

 
Miller (2005, p.17) acrescenta ainda que, ao contrário do que se espera, o lugar da psicanálise 
não é de curar a angústia, já que ela tem uma relação com a perda do objeto pequeno a que 
é próprio do sujeito barrado. 
 

[...] a abordagem psicanalítica da angústia tem uma profundidade histórica 
que faz com que a noção mesma de curar a angústia tenha algo de vão, tenha 
algo de deslocado. Isso vai longe. O que quer dizer que, aqui, a angústia se 
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coloca fora dos limites desenhados pelo sujeito do significante; [...] Há 
evidentemente, um para além do embaraço, o embaraço que é próprio do 
sujeito barrado; [...] onde está ausente toda orientação enquanto significante.  

 
Além do mais, a angústia tem seu lugar e função no tratamento, se por um lado ela pode ser 
sinal para o sujeito desejante, por outro, ela funciona do lado do analista, “[...] cujo desejo 
opera no sentido de fazer avançar o tratamento”. (BESSET, 2002b, p.105) 
 
Cabe ao analista perceber o quanto dessa angústia que o sujeito é capaz de suportar.  
 
Isso porque, muitas vezes, ela pode funcionar como um balizamento, um guia ou sinal 
evitando em alguns casos a produção de um sintoma, uma vez que incide “[...] sobre o 
percurso de um sujeito na via da construção de um saber sobre aquilo que o causa”. 
(BESSET, 2001a, p.12) 
 
Há, então, um grande desafio para clínica, pois como é possível dar lugar à palavra e ao 
desejo numa sociedade onde impera o gozo, o declínio do pai e a ausência dos sintomas?  
 
Muitos adolescentes buscam hoje a análise a partir dos tropeços com o real e das falhas na 
tentativa de se defender dele. Dessa forma, a análise apresenta a possibilidade de ir além do 
sintoma que mortifica, possibilitando ao sujeito sustentar sua mudança de posição subjetiva 
diante do discurso familiar, e ainda, tentando encontrar para seus deslizes, para suas 
angústias um ponto de maior estabilidade. 
 
Dessa forma, o adolescente poderá tentar ser de um modo diferente, ser do seu modo, sem 
que para ser notado precise praticar atos violentos e que podem até mesmo levar à morte, 
como por exemplo: o enfrentamento de limites, excesso de bebida, drogas, esportes radicais, 
entre outros.   
 
Assim, através do acompanhamento psicanalítico, é possível ao adolescente, encontrar um 
espaço para sua subjetividade e tentar encontrar saídas diante deste encontro com o real - 
que muitas vezes é tão assustador e angustiante.  
 
Por meio deste espaço terapêutico, o adolescente poderá encontrar um lugar para o seu 
sofrimento, um espaço de escuta, não apenas para falar o que sente, mas para criar novos 
sentidos e inventar novos modos de se expressar e de se fazer existir.   
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UM CASO DE FOBIA NA INFÂNCIA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA45 
 

Carlos Roberto Klem da Conceição46 
Hítala Maria Campos Gomes47 

 
RESUMO: Este artigo foi desenvolvido a partir do Grupo de Estudo e Pesquisa “Psicanálise 
com crianças e adolescentes na contemporaneidade”. Ele é baseado no caso clínico 
apresentado por Freud em 1909 (Pequeno Hans) e tem por objetivo se aprofundar no conceito 
de fobia desenvolvido pela psicanálise, bem como sua relação com o desenvolvimento da 
sexualidade da criança. Para Freud, o sintoma surge muitas vezes a partir de algum problema 
durante o desenvolvimento da sexualidade, e geralmente, as relações estabelecidas durante 
a infância tem grande influência nisso. Assim, o sintoma pode surgir tanto como consequência 
do par familiar (mãe/pai), quanto da relação que a criança estabelece com sua mãe. Dessa 
forma, o presente trabalho é de grande valia não só ao abordar questões sobre o sintoma 
fóbico e seu tratamento, mas também para pensar como tais relações influenciam em todo o 
desenvolvimento da criança.  
 
PALAVRAS-CHAVE: fobia; psicanálise com crianças; tratamento de sintomas fóbicos.  
 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica, baseada no caso clínico relatado por 
Freud (1909), referente à análise de um menino de cinco anos (Pequeno Hans), onde a 
estrutura mental da criança é afetada pela influência de um quadro fóbico representado na 
figura de um cavalo. Diante disso, o objetivo do trabalho é se aprofundar no conceito de fobia 
proposto por Freud, bem como investigar a relação da fobia com o desenvolvimento sexual 
da criança. 
 
I - DESCRIÇÃO DO CASO E DA FOBIA 
 
Para a psicanálise a fobia é caracterizada por uma série de transtornos que geram ansiedade 
e infligem uma inibição ao sujeito na presença de objetos ou situações presenciadas. O 
indivíduo pode obter consciência de que seu medo é irracional, mas não está em condições 
de vencer o medo. (CRAVEIRO, 2009) 
 
De acordo com Freud (1909, p.64) 
 

No sistema de classificação das neuroses não foi, até agora atribuída uma 
posição definida para as fobias. Parece certo que elas só sejam encaradas 
como síndromes, que podem formar parte de várias neuroses e que não 
precisamos classificá-las como um processo patológico independente. Para 
fobias da espécie a que pertence a do pequeno Hans, e que são, na 
realidade, as mais comuns, o nome histeria de angústia não me parece 
impróprio.  

 
Desse modo, ele relaciona a fobia à histeria justamente pela semelhança que existe entre tais 
estruturas psicológicas. 

 
45  Trabalho desenvolvido a partir do Grupo de Estudos e Pesquisa “Psicanálise com crianças e adolescentes na 

contemporaneidade”, realizado durante o ano de 2017, na Faculdade Multivix (Cariacica/ES). 
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No seu texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud (1905) já apontava como o 
desenvolvimento infantil era fundamental para o desenvolvimento posterior da personalidade 
e da estrutura psicológica. Além disso, ele fala com clareza que crianças de 3 a 5 anos já são 
capazes de uma escolha objetal com afetos intensos, mais do que isso, existiria uma 
disposição universalmente perversa na infância. 
 
Diz Freud (1905, p.221): “[...] a pulsão sexual da criança comprova ser de fato perverso-
polimorfa, comprovamos ainda que tal atividade sexual prematura prejudica a educabilidade 
da criança”. 
 
Assim, Freud faz uma virada no lugar que a criança deve ocupar na psicanálise, elas deixam 
de ser objetos, ou indivíduos que não são responsáveis por suas atitudes, seres inocentes 
cujo comportamento não teria consequências.  
 
Com tal descoberta freudiana, a criança não só passa a ocupar um lugar diferenciado, como 
também, é possível afirmar que as estruturas clínicas psíquicas serão definidas desde a 
infância.  
 
De acordo com Quinet (2005), pode-se distinguir três estruturas clínicas na psicanálise: 
neurose, psicose e perversão. O presente trabalho irá focar apenas nas neuroses.  
 
Para Freud (1905), as neuroses baseiam-se em forças pulsionais, que por algum motivo 
(lembranças desagradáveis, desprazerosas, que causam angústia) foram recalcadas48 e 
manifestaram-se em forma de sintomas. Ele ainda acrescenta duas formas da neurose se 
manifestar: como histeria ou como neurose obsessiva.  
 
Freud (1905, p.155) aponta que os sintomas histéricos são substitutos 
 

[...] de uma série de processos, desejos e aspirações investidos de afeto, aos 
quais, mediante um processo psíquico especial (o recalcamento), nega-se a 
descarga através de uma atividade psíquica passível de consciência. Assim, 
essas formações de pensamento foram retidas num estado de inconsciência 
aspiram a uma expressão apropriada a seu valor afetivo, a uma descarga [...]  

 
Dessa forma, em 1909, Freud acrescenta que a fobia se enquadra dentro de uma histeria de 
angústia, e encontra uma fonte somática para descarga, ou seja, através do medo excessivo.  
No processo de desenvolvimento humano a histeria de angústia representa o distúrbio 
psiconeurótico mais frequentemente encontrado no psiquismo humano, surgindo com 
frequência bem cedo na vida de muitas crianças, são as neuroses da infância. Sua 
característica fundamental é o fato de que o seu desenvolvimento tende a forçá-la mais e mais 
para uma fobia, de forma que o paciente pode se livrar de sua ansiedade à custa de ter que 
se sujeitar a todos os tipos de inibições e restrições (FREUD, 1909). 
 

Desde o começo, na histeria de angústia, a mente está constantemente 
trabalhando no sentido de ligar psiquicamente, mais uma vez, a ansiedade 
em libido que tinha se liberado; mas esse trabalho não pode nem efetuar uma 
retransformação da ansiedade em libido, nem estabelecer qualquer contato 
com os complexos que foram a fonte da libido. Nada lhe resta, a não ser 
cortar todo acesso a todo possível motivo que posso levar ao 
desenvolvimento da ansiedade, erigindo barreiras mentais da natureza de 

 
48 O recalque é um mecanismo de defesa que impede que as pulsões sexuais continuem a ser produzidas como 

antes, e que atinjam o seu alvo. Elas (as pulsões sexuais) são levadas a outros caminhos e se expressam em 
forma de sintoma. (FREUD, 1905) 
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precauções, inibições ou proibições; e são essas estruturas protetoras que 
aparecem para nós sobre a forma de fobias e que constituem aos nossos 
olhos a essência da doença. (FREUD, 1909, p.65)  

 
À primeira vista, a eclosão de ansiedade do menino parecia ter ocorrido de forma repentina, 
o que não representa a realidade presente na neurose da criança. Por meio do relato do pai 
de Hans, surge a informação de que uns dias antes ele havia acordado de um sonho de 
ansiedade, onde sua mãe havia ido embora de casa, e que agora, ele não a teria mais. 
(FREUD, 1909) 
 
Tal conteúdo aponta para a existência de um processo repressivo49 de forças psíquicas, que 
deve ser encarado como um sonho genuíno de punição e repressão. Na interpretação sobre 
o que realmente ocorreu no inconsciente da criança, Freud (1909), expõe que no sonho o 
menino realizava uma troca de carinhos com sua mãe, deitava-se com ela. Assim, todo o 
prazer foi transformado em ansiedade e as ideias tomaram a forma do oposto, ou seja, a 
repressão venceu o desejo sexual do mecanismo de sonhar. 
 
As primeiras informações sobre o jovem Hans datam de um período em que ele estava para 
completar seu terceiro aniversário, na época, por meio de constantes indagações e por 
observação, a criança apresentava um interesse especifico em seu pênis. Para Freud (1909) 
tal comportamento é típico no desenvolvimento sexual das crianças em geral. 
 
Freud (1905) considera que o desenvolvimento sexual ocorre desde os primeiros anos de vida 
e envolve alguns estágios. Entre eles: a fase oral (inicia já no nascimento, e se relaciona a 
obtenção de prazer por meio da boca – sugar, engolir, morder), fase anal (por volta dos 18 
meses quando surge a demanda social dos hábitos de higiene, o ato de defecar ofereceria 
também algum tipo de prazer à criança), fase fálica (quando o prazer volta-se para os genitais, 
é o momento da curiosidade e descoberta dos genitais), período de latência (quando a 
atividade sexual fica adormecida e a criança volta-se para outras atividades) e por fim, a fase 
genital (começa na puberdade e o adolescente precisa adaptar seus desejos sexuais às 
exigências sociais). 
 
Portanto, de acordo com o desenvolvimento sexual infantil, é parte deste processo o menino 
começar a ter interesse e curiosidade por seus genitais. Foi o que aconteceu com Hans, 
quando aos três anos e meio, sua mãe o presenciou tocando seu pênis e o repreendeu, com 
ameaças de cortá-lo. Freud (1909) constatou que as ameaças não surtiram efeito de culpa na 
ocasião, mas que tal situação permitiu o surgimento do complexo de castração50. 
 
Ao longo dos relatos de Freud (1909) é possível notar, que o pequeno Hans possui um 
comportamento indagador, e busca sempre mais conhecimento para amenizar sua 
curiosidade, sendo assim, seu interesse muitas vezes se volta para as questões sexuais, e 
encontrava em sua mãe o objeto sexual escolhido na tentativa de obter prazer. 
 
Hans acreditava que essa ligação com sua mãe seria prazerosa, já que ela desempenhou o 
papel da sua primeira ligação afetiva.  
 

No entanto, a relação incestuosa é algo proibido e esta fantasia deve ser 
recalcada: inicia-se o Complexo de Édipo51. O pai entra na relação mãe-filho 

 
49 É também um mecanismo de defesa contra o sofrimento indesejável, levando para o inconsciente 

geralmente temas sexuais, agressivos ou eventos traumáticos. (FEIST E FEIST, 2015)  
50 Inicialmente a criança supõe que todos possuem a mesma genitália, quando o menino descobre que a 
menina é diferente, surge o grande medo de perder e disso resulta uma grande angústia. (FREUD, 1905) 

51 O complexo de édipo se refere aos desejos amorosos e hostis que a criança experimenta sobre seus pais. 
Geralmente, como na história de Sófocles, seria o desejo de morte do rival do mesmo sexo e desejo sexual pelo 
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enquanto figura repressora, interventor do incesto que deve ser combatido no 
plano da fantasia. Ele torna-se uma figura ambivalente para o filho, pois ele 
ainda é uma imagem de amor e modelo. (SILVA, 2016, p.5) 

 
A finalidade da afeição erótica de Hans por sua mãe foi transformada em ansiedade, e depois 
deslocada para o medo de cavalos e dos sentimentos hostis que nutria por seu pai. Surgindo, 
assim, o medo de que o cavalo o mordesse.  
 
Dessa forma, o medo da castração leva ao recalcamento dos impulsos de hostilidade contra 
seu pai, por medo de ser castigado, e, assim, tem início a aparição dos primeiros sintomas 
fóbicos.  
 

Esse medo foi deslocado para o cavalo, por quem ele temia ser mordido. 
Então, ele restringe a situação de angústia ao encontro com o cavalo que 
pode ser evitado, ao contrário do contato com o pai. A fobia permite que o 
sujeito contorne a castração e possa evitar o confronto com ela e também é 
uma defesa, porque através da escolha de um objeto (cavalo) dá-se uma 
significação para a irrupção de angustia. (SILVA, 2016, p.5) 

 
Em certo momento da análise, Freud (1909), considera necessário informar ao menino que 
seu medo na realidade era destinado ao seu pai, motivado por sentimentos agressivos que 
nutria por ele. 
 
Freud (1909), teria se encontrado com o pequeno Hans apenas uma vez, mas foi suficiente 
para perceber que alguns detalhes fornecidos pelo menino sobre seu medo, haviam sido 
transferidos de seu pai para os cavalos. 
 

Determinados detalhes que acabo de saber – no tocante ao fato de que ele 
se incomodava, em particular, com aquilo que os cavalos usam à frente dos 
olhos, e com o preto em torno de suas bocas [...]. Finalmente lhe perguntei 
se para ele o preto em torno da boca significava um bigode; revelei-lhe então 
que ele tinha medo de seu pai, exatamente porque gostava muito de sua mãe. 
Disse-lhe da possibilidade de ele achar que seu pai estava aborrecido com 
ele por esse motivo; (FREUD, 1909, p.22) 

 
Com isso, os detalhes acerca da fobia começaram a ser esclarecidos, e a resistência mais 
dominante rompeu-se, dando espaço para que os pensamentos inconscientes viessem à 
tona.  
 
Hans não tinha medo apenas que o cavalo o mordesse, mas seu medo se estendeu também 
às carroças. Quanto mais carregadas de bagagens e pessoas estivessem, maior era seu 
terror, além disso, tinha medo de cavalos caindo e de todos os detalhes que poderiam 
favorecer a queda dos cavalos. (FREUD, 1909). 
 
Nesse momento da análise surge uma lembrança que parecia insignificante, mas que foi a 
causa precipitadora da doença: “Ele foi dar um passeio com sua mãe e viu um cavalo de 
ônibus cair e escoicear com suas patas. Isso lhe causou grande impressão”. (FREUD, 1909, 
p.69) 
 
Freud (1909) conclui que ao ver o cavalo cair e “morrer” devia ter pensado em seu pai na 
mesma situação, fato que Hans não fez oposição.  

 
sexo oposto. Ocorre entre os 3 – 5 anos durante a fase fálica. Este momento, é portanto, marcado pela escolha 

do objeto de amor e causa efeitos na estrutura da personalidade e na constituição do superego. O complexo 
traz a interdição, a proibição do incesto, barrando, assim, o acesso à satisfação e liga o desejo à lei. (SCHULTZ E 

SCHULTZ, 2016) 
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Pelo desenrolar dos fatos observa-se que por trás do primeiro medo presente na fobia de 
Hans, medo de que o cavalo o mordesse existia um medo dominante de que o cavalo caísse. 
Ambos representando a figura do pai, que lhe daria uma punição por seus desejos agressivos. 
É correto notar que neste ponto da análise a mãe deixou de ser figura central. (FREUD, 1909) 
“De, qualquer forma, é evidente que em todos os pontos do complexo hostil de Hans contra 
seu pai encobria seu complexo luxurioso em relação a sua mãe”. (FREUD, 1909, p. 75) 
 
II - INTERPRETAÇÃO DO CASO: COMO AS RELAÇÕES FAMILIARES AFETAM O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
 
Ao esclarecer um pouco o caso clínico descrito por Freud, é importante entender como a 
relação estabelecida com os pais pode provocar alguns sintomas nas crianças. Isso, muitas 
vezes, só será percebido e modificado a partir do tratamento.  
 
Para Miller (2009), o tratamento do pequeno Hans pode ser resumido como um processo de 
simbolização do falo. O sintoma surge no momento em que o falo aparece como elemento 
real, seja em seu gozo fálico ou na aparição da irmã menor, fatos que desestabilizam sua 
posição. Isso permite que ocorra uma substituição da figura do pai com relação ao poder 
imaginário da mãe.  
 
A função do pai surge para impedir as consequências patológicas que poderiam surgir da 
relação da mãe com a criança. 
 
Muitas vezes, a criança entra como uma solução à falta feminina, e é tomada no lugar do falo 
(objeto perdido) para a mulher. Freud já apontava a criança como um substituto do falo que 
falta. (MILLER, 2009) 
 
Em seu texto A criança entre a mãe e a mulher, Miller (2014) aponta que a mãe só será 
suficientemente boa se os cuidados que ela transfere para a criança não a desviam de desejar 
enquanto mulher. 
 
Por isso, é fundamental que exista uma separação entre ser mãe e ser mulher. Não basta 
apenas existir a função do pai, não significa somente que o pai reprima o desejo da mãe, mas 
isto deve impor que a criança não seja tudo para a mãe. O desejo da mãe deve também ser 
dirigido para um homem e ser atraído por ele. Cabe ao pai, também ser homem. (MILLER, 
2014) 
 
“Tal como Lacan o apresenta, há dois grandes tipos de sintomas: os que dizem respeito, 
verdadeiramente, ao par familiar e os que se atêm, antes de tudo, à relação dual da criança 
e da mãe”. (MILLER, 2014, p.4) 
 
Nesse sentido, a castração simbólica é fundamental, pois se a criança fica fixada na 
identificação fálica, ela torna-se um objeto da mãe e não surge aí a divisão no desejo da mãe.  
Desse modo, a castração provocada pela mãe do Hans foi fundamental no desdobramento 
do seu sintoma. E o caso clínico relatado por Freud foi importante para novos 
questionamentos acerca do atendimento clínico de crianças.  
 
Não se trata mais de incluir a função do pai como sendo fundamental para o desenvolvimento 
dos sintomas, mas também de colocar em questão o desejo da mãe. Lacan, em seu Seminário 
livro IV: aponta que é preciso pensar como a criança se inscreve na relação com a mãe e 
como esta lida com sua falta, pois isto é determinante para a constituição do sujeito.  
 
Para concluir vale retomar Freud (1905, p.211) quando diz:  
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A mãe provavelmente se horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com todas 
as suas expressões de ternura, ela está despertando a pulsão sexual de seu 
filho e preparando a intensidade posterior desta.  [...] se a mãe 
compreendesse melhor a suma importância das pulsões para vida anímica 
como um todo, para todas as realizações éticas e psíquicas, ela se pouparia 
das auto-recriminações mesmo depois desse esclarecimento. Quando se 
ensina seu filho a amar, está apenas cumprindo sua tarefa; afinal, ele deve 
transformar-se num ser humano capaz, dotado de uma vigorosa necessidade 
sexual, e que possa realizar em sua vida tudo aquilo a que os seres humanos 
são impelidos pela pulsão. É verdade que o excesso de ternura por parte dos 
pais torna-se pernicioso, na medida em que acelera a maturidade sexual [...] 

 
Portanto, não é só a ausência dos pais que podem despertar alguns sintomas, mas também 
o excesso de zelo por parte deles. A relação da criança com a mãe é muito importante tanto 
para o desenvolvimento psicossexual da criança, quando para o desenvolvimento da sua 
personalidade. Para Freud algum problema durante o desenvolvimento da sexualidade 
influenciará diretamente no aparecimento dos sintomas. 
  
O caso do pequeno Hans é importante não só para se pensar no desenvolvimento do sintoma 
fóbico e no seu tratamento, mas também para pensar sobre como as relações estabelecidas 
da criança para com seus pais influenciam no desenvolvimento desta, bem como a 
importância que a criança exerce ao impor à mãe uma divisão: de um lado a mãe e de outro 
a mulher.  
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