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O fazer científico é um exercício
dos afetos desde a dinâmica de
encontros antropológicos em contínua
construção a descobertas científicas.
Afetos da alegria nas contribuições que
promovem avanços, como pontes de
conhecimento que nos aproximam de
uma compreensão do cotidiano, por um
mundo mais humano e democrático.
Neste número, a produção de
interdisciplinaridade, que transcende os
limites das salas de aula, e sob
incentivo dos professores à descoberta
do aprender a pesquisar, descobrir e
construir conhecimento, é argumento
fundamental para promover relevância
em descobertas científicas. Em linhas
gerais, é a língua que falamos em sala
de aula, e o código rupestre em nossas
paredes imaginárias.
Avançamos no campo do afeto
que aproxima histórias de vida, e reúne
saberes e a prática acadêmica
enquanto se produz e compartilha
informação científica. Acreditamos num
cotidiano acadêmico que é também o
espelho do mundo além dos muros da
academia.
Observamos a partir de um
olhar sobre viveres práticos da
pesquisa científica, e lentes de
aumento para acompanhar processo
da busca incansável das respostas às
inquietações sociais e estudantis.
Acendemos luzes quando há pouca
luz, e diminuímos a luminosidade
quando é preciso perceber o objeto
diante da própria escuridão de dúvidas
e divagações. Devagar e sempre.
Sempre.
A inquietação da pesquisa
científica nos move no sentido de
buscar, cada vez mais, derrubar muros
na construção de uma educação que
liberta numa travessia holística e
multidisciplinar dos afetos acadêmicos.

Diracy Vieira
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ORÇAMENTO FAMILIAR: uma ferramenta de auxílio à
gestão financeira das famílias.
Lercvana Patrícia V. do Nascimento1
Jeane Nascimento de Oliveira2
Anamélia Cavalcanti C. de Melo3

RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de um estudo exploratório realizado em
uma faculdade privada de João Pessoa, que teve como objetivo discutir a
respeito das principais práticas de orçamento familiar e o uso consciente dos
recursos financeiros por parte das famílias. Para o embasamento do trabalho,
foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos em revistas, anais de
congresso, periódicos, Internet, e outros, que proporcionou o suporte teórico
necessário à elaboração e desenvolvimento do tema estudado. Para alcançar o
objetivo da pesquisa, foi aplicado um questionário com vinte questões fechadas
a um grupo de alunos da faculdade. Apesar de ter mostrado que os hábitos
financeiros estão mudando, não é possível afirma que exista uma certa
consciência financeira por parte dos pesquisados. Portanto, se faz necessário
que as famílias repensem a maneira com qual elaboram suas estratégias de
consumo, buscando formas mais seguras de planejar seus gastos.
Palavras-chaves: Orçamento familiar, Planejamento e Finanças.

1

Discente das ASPER
Discente das ASPER
3
Mestre em Ciências Contábeis; Coordenadora do Curso de C. Contábeis, ASPER.
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1. Introdução

Saber planejar e ter uma
consciência financeira é o primeiro

O planejamento financeiro de

passo para o controle financeiro.

uma pessoa ou de uma família é

Não há necessidade de ser um

uma tarefa simples, mas exige um

expert em finanças para começar a

pouco de tempo e organização.

se organizar financeiramente, basta

Com ele é possível controlar todo o

apenas

fluxo

transformá-las em objetivos a serem

de

receitas

(entrada

de

dinheiro) e despesas (saídas de
dinheiro)

de

maneira

saber

definir

metas

e

alcançados.

eficaz,

Desta forma, pode-se dizer

tornando assim a vida financeira

que o orçamento familiar é um

mais

assunto que tem impacto nas vidas

organizada

e

consequentemente equilibrada.
A
financeiro

base

do

é,

sem

das famílias, porém para que se

planejamento
a

no planejamento é necessário a

Fazer

elaboração de planos que esteja

escolhas inteligentes com o dinheiro

ligados com a realidade financeira

que se ganha, se livrar das dívidas,

vivida.

educação

controlar

dúvidas,

consiga obter resultado satisfatório

financeira.

melhor

orçamento

Para o Banco Central (2013),

doméstico e o consumo compulsivo,

a recente ascensão econômica de

são pontos que Nakata (2010)

milhões de brasileiros coloca o

destaca como fundamentais para

cidadão em contato com novas

um projeto de vida que possa trazer

situações e operações financeiras

um futuro mais tranquilo e próspero

pouco

através

pessoas. Somado a isso, o aumento

da

o

segurança

e

independência financeira.
Segundo

o

Manual

das
de

torna

familiares

possibilidades
necessário

para

de

muitas

consumo

promover

a

Orçamento Familiar (2011):

educação financeira para despertar

Para preparar-se para um futuro financeiro

a consciência da população quanto

seguro, é preciso orientar o uso do dinheiro
com suas despesas e, dessa forma, se
prevenir para gastos inesperados ou
emergências financeiras. Para isso, é
preciso planejar e, a partir desse processo
de planejamento, você se surpreenderá
com quanto dinheiro poderá economizar
(Pág. 21)

às suas decisões individuais e
familiares

relacionadas

a

seus

recursos.
Vale lembrar que os recursos
financeiros

normalmente

são

7
escassos

e

os

ilimitados.

Assim,

desejos
conforme

são
a

que

deve

consideração

ser

levado

em

em

qualquer

país

Pesquisa de Orçamento Financeiro

tendo em vista que se trata de como

(POF – 2008/2009) divulgada e

as

realizada pelo IBGE (2010), 75,2%

podem administrar e equilibrar seus

das famílias brasileiras tem “algum

projetos de forma equilibrada e

grau de dificuldade para chegar ao

técnica.

final do mês com o rendimento que

ampliado e deve ser expandido para

recebiam”.

que se compreenda a importância

Diante do exposto, surge a

pessoas

família

atrelado

a

educação

financeira das famílias.

2. Educação Financeira
A educação financeira é uma
matéria que deveria ser ensinada
desde

a

escola,

pois

é

extremamente importante para toda
vida. Segundo Nakata, (2010, pág.

O

os

governantes

assunto

deve

ser

da educação financeira.

necessidade de se demonstrar e
divulgar a importância do orçamento

e

Segundo o Banco Central do
Brasil (2013),
A Educação Financeira é o processo
mediante o qual os indivíduos e as
sociedades melhoram sua compreensão
dos conceitos e produtos financeiros. Com
informação, formação e orientação claras,
as pessoas adquirem os valores e as
competências
necessárias
para
se
tornarem conscientes das oportunidades e
dos riscos a elas associados e, então,
façam escolhas bem embasadas, saibam
onde procurar ajuda e adotem outras ações
que melhorem o seu bem-estar. Assim, a
Educação Financeira é um processo que
contribui de modo consistente, para a
formação de indivíduos e sociedades
responsáveis, comprometidos com o futuro.

01), ela é:
Muitas pessoas pensam que
[...]
ensinada
nos
países
mais
desenvolvidos e tem como principal
objetivo aumentar a qualidade de vida das
pessoas ajudando-as a entender melhor
como o dinheiro funciona, a valorizar os
recursos
naturais,
a
conhecer
o
funcionamento dos principais produtos
financeiros disponíveis no mercado além
de contribuir na tomada de decisões como
a compra de uma casa ou de um carro,
como pagar um curso, iniciar um negócio
próprio
ou
fazer
um
plano
de
aposentadoria.

Para Savoia, Saito e Santana
(2007), a educação financeira é um
dos assuntos dos mais importantes

educação financeira se resume a
cortes

de

gastos,

poupança

e

economia. Mas a verdade é que a
educação financeira vai muito além
disso tudo, ela é uma busca pela
qualidade

de

segurança

vida

financeira.

através
E

a

essa

segurança só será alcançada com
muito

esforço,

organização.

determinação

e
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Estabelecer objetivos é o
principal

ponto

alcance

da

que

facilitará

qualidade

de

3. A

o

vida

O controle financeiro não é

Esses objetivos podem ter prazos e

pautados em metas bem definidas.
“Ter objetivos comuns e conversa
franca sobre as finanças da família
é um bom caminho para engajar
todos na batalha pela economia”

maneira

simples

prazo para o dinheiro. Isso facilitará
a família a ganhar confiança e em
tempo

estabelecer

estará

novas

tentando

metas,

mas

e

controlar

os

controle financeiro. Não é possível
iniciar um planejamento sem ter o
de

quanto

dinheiro

exatamente a pessoa tem no mês,
quanto já comprometeu com as
despesas
disponível

fixas

e

para

quanto

esta

investimento.

Apenas com um bom planejamento
financeiro é possível alcanças a
segurança financeira. O orçamento
é, sem dúvidas, a peça chave que
levará

a

financeiro.

das

fazem controle financeiro no próprio
trabalho, mas esquecem de que na
sua vida pessoal ou familiar esse
controle é tão importante quanto

Para Sousa e Torralvo (2010)
a

família

ao

administração

dos

próprios

recursos é um grande e precioso
passo para que todo cidadão possa
manter o controle sobre seus gastos
e

assim

poder

conseguir

seus

problemas.
Teixeira (2005) assegura que

gastos é o primeiro passo para um

controle

exclusiva

desejos consumistas sem muitos

desta vez com prazos maiores.
Conhecer

ferramenta

empresas, muitas vezes as pessoas

de

começar é buscando metas de curto

pouco

uma

para uma empresa.

(TEIXEIRA, 2005).
Uma

do

Controle Financeiro

através da educação financeira.

valores diversos, desde que estejam

Importância

controle

o consumismo desenfreado pode
ser

prejudicial

doméstico
importantes

ao

quando

orçamento
itens

deixam

de

mais
ser

comprados.
Segundo uma pesquisa feita,
em 2013, pelo SPC Brasil (Serviço
de Proteção ao Crédito), 85% dos
brasileiros

fazem

compras

por

impulso. De acordo com o estudo,
ansiedade e insatisfação com a
própria aparência são os principais
motivos que levam os brasileiros a
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fazerem

compras

planejamento.

"Na

busca

sem

sustentável gera impactos não só a

pelo

vida de cada um, como também no

prazer imediato ou para exibir um

futuro do nosso país”.

estilo de vida que não condiz com a

De acordo com o SPC Brasil

própria renda, o comprador se alivia

(2013) a maioria os brasileiros se

momentaneamente,

se

consideram capazes de fazer o

importar com o futuro do próprio

controle de suas finanças, mas

bolso", diz a economista do SPC

percebe-se

Brasil Ana Paula Bastos, em nota.

noções

sem

Apesar de ser simples fazer
um controle financeiro é preciso ser
consciente e bastante rígido no

que

básicas

eles

não

tem

de

orçamento

doméstico e que muitas vezes não
sabem lidar com o próprio dinheiro.
O

Site

Finanças

Práticas

controle de gastos, principalmente

(2014) dá dicas do que priorizar na

dos gastos extras, como lazer,

hora de elaborar um orçamento,

vestuários e supérfluos, pois esses

mas deixa bem claro que manter o

são

foco é o principal caminho:

os

principais

vilões

do

descontrole financeiro.
É

possível

economizar

bastante apenas fazendo cortes
nesses itens e ainda conseguir

 1º Passo - Pague suas
dívidas:
Renegocie
as
dívidas com os seus credores
de forma que as parcelas
caibam
no
orçamento
familiar.

guardar um dinheiro no final do
mês.
O controle das finanças é
essencial e possibilita que a pessoa,

 2º Passo - Comece a poupar:
Se necessário, corte gastos.
Esse pode ser o primeiro
passo para se ter uma
poupança.

e até mesma a família, tenha uma
relação

equilibrada

com

seu

dinheiro, o que facilita o alcance das
metas desejadas.
Dessa

forma,

o

Banco

Central do Brasil (2013) afirma que
“adotar

decisões

de

crédito,

investimento, proteção, consumo e
planejamento
uma

vida

que

proporcionem

financeira

mais

 3º Passo – Monte uma
reserva financeira: uma boa
maneira de começar essa
reserva financeira é investir o
dinheiro extra ganho, como:
13º salário, férias e 1/3 de
férias,
horas
extras,
restituição de imposto de
renda, etc.
 4º Passo - Planeje o futuro:
se a família ainda tem dívidas
em atraso ou ainda não

10
montou a reserva financeira,
reveja suas prioridades. De
nada adianta pensar no
futuro,
se
a
situação
financeira ainda encontra-se
desequilibrada.
 5º Passo – Quite seu
financiamento
imobiliário:
para quem conta com uma
situação
financeira
mais
equilibrada, essa pode ser a
hora de rever os termos do
financiamento
da
casa
própria de forma a quitar
mais
rápido
a
dívida,
gastando assim menos com
juros.
 6º Passo – Pense na família:
Com as dívidas pagas e com
uma reserva financeira, é
possível começar a pensa na
família e quem sabe fazer um
seguro de vida, fazer uma
reserva para pagar os
estudos dos filhos ou até
mesmos abrir o próprio
negócio.
 7º
Passo
Continue
poupando e aproveite a vida:
poupar é um hábito que deve
ser cultivado por toda a sua
vida e com as finanças todas
equilibradas é hora de
aproveitar a folga financeira
criada
pelo
orçamento
familiar
e
consequente
controle financeiro.

4. Orçamento Familiar
O controle financeiro deve
ser visto como um hábito, pois com
ele pode-se planejar e melhorar o
gasto do dinheiro sem precisar
restringir seus sonhos. O controle

nada mais é que uma maneira
inteligente de se gastar dinheiro,
sabendo onde esta sendo aplicado
cada centavo que se ganha.
Segundo
Práticas

o

(2014),

site

Finanças

as

principais

vantagens de um orçamento familiar
são:


O monitoramento sua
situação financeira;



A

elaboração

quadro

visual

um
de

gastos;


Evitar os gastos por
impulso;



O auxilio na decisão
quanto ao que pode ou
não gastar;



A possibilidade de se
conhecer onde e como
esta sendo gasto o
dinheiro;



A criação de um plano
de

poupança

e

investimento;


A ajuda na decisão de
como é possível se
proteger

contra

as

consequências
financeiras imprevista.
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Fazer o controle financeiro é
simples,

principalmente

após

adquirir o hábito de fazê-lo. O
primeiro passo é somar todos os
ganhos (salário líquido, trabalhos
extras, aluguéis, pensões, etc.),e
depois listar todos os gastos do mês
(financiamentos, aluguel, água, luz,
telefone, saúde, fatura do cartão de
crédito, lazer, etc.).
As despesas fixas (aluguel,
prestação de financiamentos de
casa própria ou carro), devem ser
separadas das variáveis (contas de
água, luz, cartão de crédito, compra
de supermercado) e também das
imprevistas

(consertos,

reformas,

MODELO Simplificado de Orçamento
Familiar
RECEITAS
R$
Salário líquido
Extras
Outros
(A) TOTAL DAS RECEITAS
INVESTIMENTOS
R$
Poupança
Aplicações
Outros
(B) TOTAL DOS INVESTIMENTOS
DESPESAS
Financiamento da casa própria
Aluguel
Condomínio
Gastos com água, luz, telefone,
gás, internet
Alimentação
Transporte
Cartões de crédito
Manutenção/Consertos gerais
Lazer
Impostos
Animais domésticos
Pensão
(C) TOTAL DAS DESPESAS
SALDO (A + B – C)

multas, remédios).

FONTE: Elaboração própria, 2013.

Como forma de ajudar no

que

é

pago

ou

recebido

em

controle financeiro familiar órgãos

dinheiro, cheque, débito, cartão e

como

de

cartão parcelado. O fluxo de caixa

Geografia e Estatística – IBGE, o

registra automaticamente cada valor

Instituto Brasileiro de Defesa do

na conta correspondente e debita

consumidor

o

ou credita no meio utilizado para o

de

pagamento. Segundo a economista:

Estudos

“quando acompanhamos de perto

Socioeconômicos – DIEESE criaram

as despesas, fica muito mais fácil

planilhas para auxiliarem as famílias

identificar onde estamos gastando

no seu controle orçamentário.

demais. Isso ajuda a economizar, se

o

Instituto

Departamento
Estatísticas

-

Brasileiro

IDEC

e

Intersindical
e

A economista do IDEC, Ione
Amorim,

criou

movimentação

um

sistema

de

de

meios

de

pagamento, que contabiliza tudo o

for necessário, e a planejar a
realização de um objetivo”.
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Alguns diferenciais da planilha do



IDEC (2014) são:


Banco

de

dados:

as

consome da minha renda;


Padronização:

o

são

todas

as

está previsto ganhar e gastar;

codificadas

e

para

os

eu possuo e quanto está

grupos

rendendo mês a mês num só



Poupar - aplicações: quantas

lugar;

Movimentação das contas:



Planos futuros: quanto custa

sincronismo do fluxo de caixa

realizar?

com os meios de pagamentos

dedicado

utilizados;

planejamento.

Um
ao

espaço

exercício

do

Fluxo de caixa atualizado:
gastar não é igual a pagar:
contabilização
pagas

à

das

vista

Segundo o IBGE (2010),

contas

com a utilização do orçamento

com

familiar é possível investigar as

ou

parcelamento;

informações

Cartão de crédito: critério

associadas

para registro de compras com

orçamentária e a composição dos

cartão de crédito à vista e

gastos das famílias.

parcelado;

diretamente
à

estrutura

As questões financeiras, a

Comprometimento de renda

exemplo

futura: planilha exclusiva para

financeiro e falta de comunicação

compras

e

parceladas

no

cartão de crédito;


será

elaborar previamente quanto

automaticamente;



como

pelo histórico;

respectivos



Previsão:

próximo ano? Planilha para

direcionadas



a

apenas pelo valor, mas sim,

contas



qual

parcela que cada despesa

despesas não são registradas



Receita/Despesa:

Comparativo:

como

Planilha

comparativa para ajustar o
gasto ou a previsão;

planejamento,

descontrole

podem

influenciar de forma negativa as

gastei

programado?

do

relações familiares.
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5. Metodologia da Pesquisa


O presente artigo trata-se
de

uma

pesquisa

exploratória,

por

do

tipo

investigar

Quarta

parte:

destinação da renda familiar.

a

A análise dos dados foi feita

utilização do orçamento familiar

utilizando a estatística descritiva

por parte de alunos de uma

básica através de planilhas do

faculdade

Microsoft Office Excel.

privada

de

João

Pessoa.
O
parte

estudo
de

em

questão

uma

6. Resultados da Pesquisa

pesquisa

bibliográfica em livros, artigos em
revistas, anais de congresso,
periódicos, Internet, dissertações,
teses e outros, com o objetivo de
melhor embasar o tema discutido.
Foi

utilizado

como

instrumento de coleta de dados
um

questionário,

que

foi

elaborado com o intuito de obter
respostas

mais

precisas

e

padronizadas a respeito do tema
estudado.

O

questionário

em

questão foi dividido em quatro
partes:


parte:
do

respondente;

composição

Segunda parte:
da

renda

Terceira

parte:

familiar;


conformidade

com

a

metodologia aplicada na presente
pesquisa, os resultados obtidos na
coleta

de

aplicação

dados
de

um

através

da

questionário

direcionados aos estudantes de
graduação de uma faculdade da
Paraíba serão descritos a seguir.
Na Tabela 1 encontra-se a
principal

ocupação

dos

respondentes da pesquisa. Como
apresentado, a maioria trabalha em
empresa privada (65%), seguido por
15% de desempregados e 7% de

Primeira

características


Em

controle financeiro; e

autônomos.
TABELA 1
Principal ocupação do entrevistado
Itens

Total

%

Empresário
Autônomo
Servidor público
Empresa privada
Outros
Desempregado

2
6
5
55
3
13

2%
7%
6%
65%
4%
15%

TOTAL
84
100%
FONTE: Pesquisa de campo, 2013.
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Desta forma, observa-se que
A

renda

familiar

o

76% dos entrevistados planejam os

somatório da renda de todos os

gastos mensais de alguma forma

moradores

(Tabela 3).

de

um

é

domicílio.

Conforme mostra a Tabela 2, 64%
dos entrevistados têm sua renda
formada apenas por salário, seguido

Itens

por 20% que são autônomos.
TABELA 2
Composição da renda familiar
Itens

TABELA 3
Planejar gatos mensais tendo em vista
a renda familiar

Total

%

Salário

54

64%

Aposentadoria

2

4%

Aluguel

3

2%

Pensão

5

6%

Autônomo

17

20%

Renda/Aplicações

0

0%

Outros

3

4%

TOTAL
81
100%
FONTE: Pesquisa de campo, 2013.

Total

%

Sim

64

76%

Não

20

24%

TOTAL
84
100%
FONTE: Pesquisa de campo, 2013.

Mais uma vez é bom lembrar
que o planejamento deve ser efetivo
e feito em planilhas, pois só a
prática e a organização levam a
família a uma educação financeira
segura.
A Tabela 4, por sua vez,
mostra que 62% dos entrevistados
fazem compras por impulso.
TABELA 4
Realiza compras por impulso?

A administração dos recursos

Itens

Total

%

Sim

52

62%

Não

32

38%

financeiros pessoais e da família
requer cuidado especial, pois as
falhas podem levar a decisões
equivocadas

gerando

TOTAL
84
100%
FONTE: Pesquisa de campo, 2013.

assim

desinteresses e por consequência o
abandono da prática orçamentária.
Questionamentos como: você
tem registro de compras ou costuma
anotar seus gastos mensais? Ou,
existe um controle ou registro de
suas

despesas?,

Essas

são

algumas das principais questões
feitas na hora de se planejar os
gastos com base na renda.

Vale

salientar

que

as

compras por impulso podem levar
aos

descontrole

comprometendo

orçamentário

assim

a

saúde

financeira da família. O estudo do
SPC/CNDL (2013) apontou que as
compras sem planejamento são
uma prática comum principalmente
nas classes A, B e C. Para não se
render à tentação de colocar no
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carrinho uma variedade de itens que
não

estavam

adicionados

às

despesas e podem fazer a diferença
no

orçamento,

especialistas em

finanças dizem que o consumidor
deve sair de casa protegido pela
lista de compras, que pontua as
necessidades.
Daí a importância de ser ter
todos os gastos na ponta do lápis.
TABELA 5
Gastos que mais comprometem a
renda familiar
Itens
Alimentação
Moradia
Transporte
Vestuário
Educação
Saúde
Outros

Total
28
15
13
3
11
12
2

%
33%
18%
15%
4%
13%
14%
2%

TOTAL
84
100%
FONTE: Pesquisa de campo, 2013.

Quando perguntados qual o
destino do dinheiro que sobra no
orçamento, 36% afirma que guarda
na poupança, enquanto que outros
40% gastam com lazer.
TABELA 7
Medidas tomadas quando a renda é
insuficiente
Itens
Deixar
de
consumir
bens/serviços
Deixar de pagar as
contas
Fazer um empréstimo
bancário
Tomar emprestado com
amigos/família
Realizar serviços extras
Utilizar o dinheiro da
poupança/aplicação
Utiliza o cheque especial
Outros

Total

%

47

56%

5

6%

5

6%

0
1

0%
1%

12
13
1

14%
15%
1%

TOTAL
84
100%
FONTE: Pesquisa de campo, 2013.

O resultado obtido na tabela
Dentre

dos

itens

listados

como principais comprometedores
da

renda

familiar

temos:

alimentação (33%), moradia (18%),
transporte (15%), saúde (14%) e
educação (13%).

7 demonstra que a maioria dos
entrevistados,
torna-se

quando

insuficiente,

a

renda

deixa

de

consumir bens ou serviços (56%),
seguido por 13% que utiliza o
cheque especial para meio para
obter uma “complementação” de

TABELA 6
Destino do dinheiro que sobra no
orçamento

renda e 12% que utiliza o dinheiro
de poupança ou de algum tipo de

Itens

Total

%

Gastos com lazer
Pagto
de
contas
atrasadas
Guarda
na
poupança/aplicação
Outros

34

40%

18

21%

30
2

36%
2%

bancários

TOTAL

84

100%

descontrole financeiro,

aplicação para sair do vermelho.
Vale salientar que o uso de
cheque

FONTE: Pesquisa de campo, 2013.

especial e empréstimos
pode

levar

a

um

pois são
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juros e que se não forem bem
avaliados

podem

agravar

descontrole financeiro.

o
pessoas estarem em mostrando

7. CONCLUSÃO

mais

O artigo teve como objetivo
demonstrar a importância da prática
do planejamento financeiro através

que uma ferramenta que se utilizada
de maneira responsável ajuda a
organizar as finanças e contribui

sobre os gastos não é tão efetivo
quanto se pensa.
A pesquisa mostrou que os
hábitos mudaram, mas ainda é
necessário elaborar uma estratégia
quanto ao consumo consciente da
renda, buscando assim formas mais

Sugere-se

O uso de uma planilha ou de
uma caderneta de controle ajuda no
controle financeiro das famílias,
contribuindo assim para uma vida
mais

saudável

e

Após definir as metas a
serem alcançadas, é importante que
essas metas não reflitam apenas o
de

consumo,

mas

que

demonstre como o dinheiro tem sido
aplicado e como os gastos tem sido
controlados.
Ficou evidente na pesquisa o
aspecto consumista da população
estudada, onde mais de 50% dos
entrevistados fazem compras por
impulso, e como essa população
compromete

sua

renda.

Dessa

forma conclui-se que apesar das

que

cursos

e

palestras, sobre orçamento familiar
como

ferramenta

de

controle

financeiro, sejam realizados com
mais

frequência

faculdades

equilibrada.

desejo

a

seguras de planejar os gastos.

com a qualidade de vida familiar.

financeira

quanto

destinação de sua renda, o controle

do orçamento familiar. Ficou claro
que o orçamento nada mais é do

conscientes

comunitárias,

e

em

em

escolas,

associações

considerando

a

relevância do tema e a atenção e
importância que é dada por parte
das pessoas quando o assunto é
educação financeira.
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DIGNIDADE HUMANA E FAZER POLÍTICO NO CONTEXTO
TOTALITÁRIO: REFLEXÕES BASEADAS EM HANNAH ARENDT
Emerson Erivan de Araújo Ramos4

RESUMO
Com os horrores da Segunda Guerra Mundial, tem-se intensificado cada vez
mais os debates acerca dos Direitos Humanos. Em termos de teoria política,
desde então praticamente todos os grandes teóricos debruçaram-se sobre
essa temática. Nesse sentido, como teórica política, Hannah Arendt tem
despontado como uma das que mais repercutiu em termos de esclarecer os
problemas políticos da contemporaneidade. De inspiração claramente
aristotélica, a autora voltou-se para o passado a fim de dar respostas para os
problemas do presente. Assim, a partir de uma pesquisa bibliográfica, este
artigo visa identificar na obra de Hannah Arendt sua preocupação com os
direitos humanos e o fazer político com base nas reflexões que realiza sobre o
fenômeno totalitário, em especial a que se encontra presente na obra As
origens do totalitarismo.
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Hannah Arendt; totalitarismo.
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1. INTRODUÇÃO
Os estudos acerca da
experiência totalitária forneceram a
Hannah Arendt, na condição de
judia,
subsídios
para
uma
interpretação extensiva do conceito
de cidadania. Para ela, cidadania é
o “direito de ter direitos” (ARENDT,
1989, p. 330). Essa definição
parece
sintetizar
bem
a
ambivalência do conceito de
cidadania:
ora
se
relaciona
passivamente aos direitos os quais
emanam, ora aos deveres cívicos
de cada sujeito na condução dos
negócios humanos do grupo político
ao qual está adstrito.
O estatuto jurídico-político
da cidadania na obra de Hannah
Arendt é, sobretudo, trazido à tona
na
obra
As
Origens
do
Totalitarismo; e não por acaso.
Diversos segmentos sociais –
representados, mormente, pelos
judeus –, foram alvo de uma intensa
campanha
que
apartou
da
5
sociedade
totalitária
imensos
grupos humanos, excluindo-os da
comunidade (civitas) na qual
estavam anteriormente inseridos.
Este artifício foi bastante eficaz para
fazer calar – destituir de ação e de
discurso – grandes amontoados de
pessoas.
Foi o desentranhamento de
massas ligadas a um grupo social
em comum e, por conseguinte, a
opressão para que fossem caladas
comunidades inteiras, que ensejou
a destituição de milhões de pessoas
da qualidade de ser humano
5

Refere-se aqui à sociedade totalitária toda
aquela que era governada por um regime
autoritário, e assim era sua sociedade. Na
Eurásia, muitas foram as ideologias
autoritárias: o fascismo, o franquismo, o
maoísmo, o nazismo, o stalinismo, etc.
Essas ideologias possuem diversas
características semelhantes que o
permitem agrupar em um só conjunto: o
totalitarismo.

(dignitas). É por não possuírem
dignitas que não podem participar
da civitas.
Sem as garantias jurídicas
proporcionadas pela comunidade
política aos seus participantes, a
dignidade
humana
desaparece
enquanto instituto jurídico protetor
dos indivíduos. Com a destituição
do status de cidadão a uma série de
indivíduos,
foi
possível
o
assassinato
de
milhões
nas
câmaras de gás alemãs, buscando
destituí-los do convívio entre si e
entre os outros (impedindo-os de
“estar entre os homens”), excluindoos do mundo em sua essência
através do genocídio.
Esse episódio é definido por
Hannah Arendt como o “Declínio do
Estado-nação e o fim dos Direitos
Humanos” (ARENDT, 1989)6, a qual
teve sua origem no imperialismo e
no antissemitismo, culminando nos
movimentos totalitários.

1. Um conceito de totalitarismo
Karin Fry, estudiosa de
Hannah Arendt, reconhece no
conteúdo de As Origens do
Totalitarismo “uma das primeiras
teorias do totalitarismo que busca
ambiciosamente
explicar
o
totalitarismo na Alemanha nazista e
na Rússia stalinista, traçando a
história do pensamento racial e do
imperialismo que levaram a tais
movimentos” (FRY, 2009, p. 21). A
grande teórica política iniciou a
escrita desta obra ainda em 1945,
quando do fim da Segunda Guerra
Mundial, em resposta ao contexto
político da época. Trata-se do
primeiro livro escrito pela autora em
inglês e que a apontou como uma
6

Frase utilizada por Hannah Arendt para
intitular o capítulo que narra o processo de
exclusão dos judeus e outros segmentos
sociais do seio político.
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pensadora de porte internacional.
Nesse livro, Hannah Arendt intenta
compreender
aquilo
que,
no
totalitarismo, ainda é estarrecedor: o
Holocausto. Para a escritora alemã,
no prefácio da primeira edição da
obra:
A convicção de que tudo o que acontece no
mundo deve ser compreensível pode levarnos a interpretar a história por meio de
lugares-comuns.
Compreender
não
significa negar nos fatos o chocante,
eliminar deles o inaudito, ou, ao explicar
fenômenos, utilizar-se de analogias e
generalidades que diminuam o impacto da
realidade e o choque da experiência.
Significa, antes de mais nada, examinar e
suportar conscientemente o fardo que o
nosso século colocou sobre nós – sem
negar sua existência, nem vergar
humildemente ao seu peso. Compreender
significa, em suma, encarar a realidade
sem preconceitos e com atenção, e resistir
a ela – qualquer que seja. (ARENDT, 1989,
p. 12)

Isso porque, acrescenta a
mesma, “de nada serve ignorar as
forças destrutivas de nosso século”
(ARENDT, 1989, p. 12). De fato, tal
como enuncia no prefácio, Hannah
Arendt defende ao longo de sua
obra
o
ineditismo
dos
acontecimentos da Europa pósPrimeira Guerra Mundial. Daí a
afirmação de Karin Fry (2010, p.
23):
“O tratamento tipicamente filosófico do
problema do totalitarismo seria tentar
definir a essência do sistema político do
totalitarismo, mas Arendt não atribui uma
essência ao totalitarismo, porque ela
considera que se trata de um fenômeno
novo que emerge na história humana e não
possui nenhum tipo de característica
eterna, essencial. A concepção que Arendt
tem do totalitarismo difere também dos
relatos mais comuns que enfatizam a
natureza gélida, enrijecida e calculada do
Movimento Socialista Nacional.”

Nesse ponto, o totalitarismo
ilustra a capacidade humana de agir
de uma maneira nova, imprevisível
– argumento precioso à teoria

política de Hannah Arendt7 -, não
podendo, destarte, entender o
totalitarismo através da comparação
com qualquer precedente histórico
ou outra categoria social já
existente, pois se trata de uma
assustadora forma política, inédita
na história da humanidade. O
totalitarismo é aí entendido “como
uma nova forma de governo e de
dominação,
baseado
na
organização burocrática de massas,
no terror e na ideologia”, o qual
“provou, com o genocídio, não
existirem limites à deformação da
natureza humana” (LAFER, 2003, p.
25). É uma nova forma de governo
porque difere essencialmente de
outras formas de dominação
político-estatal, como a ditadura e a
tirania.
Hannah Arendt (1989, p.
512) esclarece:
“Sempre que galgou o poder, o
totalitarismo criou instituições políticas
inteiramente novas e destruiu todas as
tradições sociais, legais e políticas do país.
Independentemente
da
tradição
especificamente nacional ou da fonte
espiritual particular da sua ideologia, o
governo totalitário sempre transformou as
classes em massas, substituiu o sistema
partidário não por ditaduras unipartidárias,
mas por um movimento de massa,
transferiu o centro do poder do Exército
para a polícia e estabeleceu uma política
exterior que visava abertamente ao
domínio mundial.”

O totalitarismo diferencia-se
da tirania tão conhecida pelos
gregos, primeiramente, porque até
mesmo este regime atua com fins
utilitaristas, ainda que o único deles
7

Acrescenta Margaret Canovan (2000, p. 27,
tradução nossa) que “o paradoxo da novidade
do totalitarismo foi que ele representa uma
agressão a sua grande capacidade de agir e
pensar como um indivíduo único”. No original:
“(…) the paradox of totalitarian novelty was
that it represented an assault on that very
ability to act and think as a unique individual”.
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seja o de arrimar o poder do
governante (FRY, 2009, p. 32). No
totalitarismo, o que se intenta não é
amparar o poder pessoal daquele
que governa, porém, sim, garantir a
implantação
cada
vez
mais
expansiva da ideologia do regime
político, mesmo que sob os mais
intensos sacrifícios pessoais.
Fato
bastante
exemplificativo é o uso que os
regimes nazista e stalinista fizeram
dos campos de concentração.
Aqueles que foram executados
durante o Holocausto poderiam ter
atuado
mais
duradouramente,
dentro
dos
campos
de
concentração, na produção de
material bélico a fim de garantir
subsídios para a guerra em prol dos
próprios alemães. No entanto, dos
cerca de seis milhões de judeus
mortos durante o episódio, há
evidências indubitáveis que muitos
foram assassinados, tão somente,
para a fabricação de sabão humano
a partir da extração de gordura de
seus corpos.
Ao invés de os judeus,
homossexuais,
ciganos
e
comunistas serem utilizados para
financiar as batalhas expansionistas
germânicas de qualquer maneira
possível, como a exploração de sua
mão-de-obra – o que seria de se
supor por lógico em uma distopia
capitalista e militarista –, a estes
foram negados o fato de poderem
servir para a proteção do povo que
pertencia. Foi-lhes negado o direito,
por exemplo, de servir a sua
comunidade, devendo estes não
apenas serem reeducados, porém
eliminados do convívio de seus
iguais. Era desse modo que o
regime nazista abdicava dos
próprios interesses nacionais para
servirem aos fins autodestrutivos de
sua ideologia.
Assim:

“O totalitarismo funciona claramente contra
os interesses dos grupos visados na
sociedade, mas, adicionalmente, até
mesmo daqueles que aparecem simpáticos
ao Estado, os regimes totalitários exigem
'”total, irrestrita, incondicional e inalterável
lealdade de cada um dos membros”, à
custa de suas preocupações e interesses
pessoais, invertendo completamente o
objetivo do governo. A extrema lealdade
que é exigida dos membros, ao preço do
sacrifício pessoal, torna-se possível devido
ao sentimento de isolamento que o
totalitarismo promove. O terror é usado
como tática para reforçar a lealdade porque
as pessoas estão dispostas a transformar
amigos em inimigos a fim de salvar a si
mesmas”. (FRY, 2009, p. 34)

O terror e a ideologia são,
para Hannah Arendt, a essência do
governo totalitário e a razão por que
este diferencia das outras formas de
governo. Nele, o terror funciona não
apenas como instrumento para
eliminar as divergências e suprimir a
oposição – ainda que outrossim o
seja – tal qual a tirania. Observa ela
que: “O terror torna-se total quando
independe de toda oposição; reina
suprema quando ninguém mais lhe
barra o caminho. Se a legalidade é
a essência do governo não-tirânico
e a ilegalidade é a essência da
tirania, então o terror é a essência
do domínio totalitário” (ARENDT,
1989, p. 517).
Se a primeira diferença
entre totalitarismo e tirania – a outra
forma de governo a que poderia
aquele ser comparado – encontrase no campo teleológico – qual seja,
a inexistência de um princípio
utilitarista –, a segunda distinção
estabelece-se
na
esfera
da
legalidade
dos
regimes.
O
pressuposto é: se a legalidade deve
ser o modo como o poder legítimo é
instaurado, a ilegalidade é o modo
arbitrário com que age um
governante para exercer seu poder
– usurpando do povo a soberania
sobre si mesmo.
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No
regime
totalitário,
contudo, essa afirmação torna-se
tanto
só
aparente
quanto
desarrazoada. Enquanto a tirania é
um sistema ilegal instaurado por
vias arbitrárias, o totalitarismo
conseguiu deveras estabelecer-se e
cometer todas suas atrocidades de
maneira
“legal”,
desafiando
qualquer lei positiva8. Sobre isso se
pronuncia Hannah Arendt (1989, p.
513-514):
“A afirmação monstruosa e, no entanto,
aparentemente irrespondível do governo
totalitário é que, longe de ser “ilegal”,
recorre à fonte de autoridade da qual as
leis positivas recebem a sua legitimidade
final; que, longe de ser arbitrário, é mais
obediente a essas forças sobre-humanas
que qualquer governo jamais o foi; e que,
longe de exercer o seu poder no interesse
de um só homem, está perfeitamente
disposto a sacrificar os interesses vitais e
imediatos de todos à execução do que
supõe ser a lei da História ou a lei da
Natureza. O seu desafio às leis positivas
pretende ser uma forma superior de
legitimidade que, por inspirar-se nas
próprias fontes, pode dispensar legalidades
menores. A legalidade totalitária pretende
haver encontrado um meio de estabelecer
a lei da justiça na terra – algo que a
legalidade positiva certamente nunca pôde
conseguir.”

Os argumentos utilizados
pelo nazismo e pelo stalinismo para
legitimarem-se
são
similares.
Nessas ideologias, as leis que
elaboram são manifestações de
uma lei geral (de caráter metafísico)
racionalmente
conhecida:
no
primeiro caso, trata-se da lei da
Natureza; no segundo, na lei da
História. O totalitarismo é a defesa
dos fins da Natureza e da História,
como se verá no próximo tópico.
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O governo nazista, por exemplo, nunca
revogou a Constituição de Weimar (1919), a
qual trilhou o mesmo caminho da Constituição
Mexicana e previu todas as convenções até
então aprovadas pela OIT.

2. O problema político do
totalitarismo
É peculiaridade do espectro
totalitário que o ser humano perca
seu caráter ativo na produção
legislativa, em um movimento de
alienação, enquanto que nos
demais regimes políticos a atividade
legislativa é uma expressão do
desejo do homem. O totalitarismo
afirma ser o seu desejo o desejo da
Natureza ou da História. É essa a
distinção básica entre o conceito
totalitário de produção legislativa e
aquele manifestado pelos demais
sistemas políticos.
Hannah Arendt (1989, p. 1415) assim descreve o quadro
ideológico dos regimes totalitários:
“A política totalitária não substitui um
conjunto de leis por outro, não estabelece o
seu próprio consensus iuris, não cria,
através de uma revolução, uma nova forma
de legalidade. Seu desafio a todas as leis
positivas, inclusive às que ela mesma
formula, implica a crença de que pode
dispensar qualquer consensus iuris e ainda
assim não resvalar para o estado tirânico
da ilegalidade, da arbitrariedade e do
medo. Pode dispensar o consensus iuris
porque promete libertar o cumprimento da
lei de todo ato ou desejo humano; e
promete a justiça na terra porque afirma
tornar a humanidade a encarnação da lei.“

A discrepância entre a ação
humana e a produção legislativa, a
identificação do próprio homem com
a lei (como encarnação desta),
engendrou – juntamente ao terror
implantado e ao isolamento dos
homens nessas sociedades –, a
anulação de si mesmo enquanto ser
político nos regimes totalitários.
Nestes, o ser humano se submete
passivamente aos escopos das leis
da Natureza e da História,
escamoteando os desejos dos
próprios dirigentes, sob promessas
de, finalmente, fazer justiça na Terra
– aí se encontra a ideologia. Não se
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anuncia,
entretanto,
que
se
deixando findar o consensus iuris,
encerra-se a possibilidade mesma
de justiça, visto que, sem ela, o ser
humano torna-se incapaz de julgar a
si mesmo, concedendo à Natureza
e à História o lugar que lhe é
cabível.
A lei da Natureza é a
expressão das leis raciais no
nazismo,
utilizando-se
por
justificativa
o
evolucionismo
darwinista que crê no homem como
uma evolução da natureza – e não
só, que o estágio atual do ser
humano não é a última fase dessa
evolução. A lei da História é a
expressão da luta de classes no
stalinismo, arrimando-se em Marx e
sua crença que o movimento
histórico dirige-se para seu fim, com
a vitória do proletariado sobre a
classe burguesa – o comunismo é o
fim da própria história (POPPER,
1987). É assim que: “No corpo
político do governo totalitário, o
lugar das leis positivas é tomado
pelo terror total, que se destina a
converter em realidade a lei do
movimento da história ou da
natureza” (ARENDT, 1989, p. 516).
Nesse ponto, todas as sentenças de
morte pronunciadas pelos dirigentes
burocráticos dos regimes totalitários
haviam sido determinadas pelas leis
supremas.
O modo pelo qual as leis da
Natureza e da História se instauram
é o terror. Este é utilizado,
outrossim, como instrumento de
implementação da própria ideologia
totalitária, minando os canais de
comunicação dos homens entre si,
extinguindo
a
pluralidade
e
convertendo as classes em massa.
É desse modo que os seres
humanos
tornam-se
“Um-SóHomem de dimensões gigantescas”
(ARENDT,
1989,
p.
518),
constituído a partir do isolamento e

da solidão destes no regime
totalitário.
Por sua vez, o isolamento
dos homens é causa de sua
impotência quando num regime
extremamente
coeso
e
burocraticamente organizado.
“Já se observou muitas vezes que o terror
só pode reinar absolutamente sobre
homens que se isolam uns contra os outros
e que, portanto, uma das preocupações
fundamentais de todo governo tirânico é
provocar esse isolamento. O isolamento
pode ser o começo do terror; certamente é
o seu solo mais fértil e sempre decorre
dele. Esse isolamento é, por assim dizer,
pré-totalitário; sua característica é a
impotência, na medida em que a força
sempre surge quando os homens
trabalham em conjunto, “agindo em
concerto” (Burke); os homens isolados são
impotentes por definição.” (ARENDT, 1989,
p. 526)

Por isolamento entende-se
o distanciamento do homem da
esfera política, destruindo seu poder
e sua capacidade de agir. Deve-se
distinguir, entretanto, o isolamento
de outra forma possível de
ausência: a solidão. O isolamento
significa não agir porque não há
ninguém com quem compartilhar
determinada ação (trata-se de um
conceito eminentemente político); já
a solidão, por se encontrar no
campo
das relações sociais,
pressupõe um sentimento e já não
está apenas no campo do agir: estar
solitário é sentir-se abandonado
pela humanidade como um todo.
Hannah Arendt elucida:
“Enquanto o isolamento se refere apenas
ao terreno político da vida, a solidão se
refere à vida humana como um todo. O
governo totalitário, como todas as tiranias,
certamente não poderia existir sem destruir
a esfera da vida pública, isto é, sem
destruir, através do isolamento dos
homens, as suas capacidades políticas.
Mas o domínio totalitário como forma de
governo é novo no sentido de que não se
contenta com esse isolamento, e destrói
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também a vida privada. Baseia-se na
solidão, na experiência de não se pertencer
ao mundo, que é uma das mais radicais e
desesperadas experiências que o homem
pode ter”. (ARENDT, 1989, 527)

O isolamento e a solidão
desestimulam
a
ação
e
a
capacidade
geradora
do
ser
humano,
desmobilizando-o
politicamente. A inércia por isso
advinda tornou certos grupos
humanos presas fáceis para o
totalitarismo. Se se considera, tal
qual as ideologias nazista e
stalinista, que a lei da Natureza ou
da História condenou à morte certos
segmentos sociais inferiores e que
estes, devido ao movimento dessas
leis, já se encontram à beira da
extinção, a autorização para isolálos num campo de concentração e
dizimá-los é apenas um antecipação
do que está na iminência de ocorrer,
por força do movimento da justiça
suprema.
Se
esses
grupos
encontram-se
politicamente
desarticulados
(isolados)
e
emocionalmente
fragilizados,
sentindo-se
abandonados
pelo
mundo (solitários), então executálos não se torna um ato difícil. A
superfluidade e descartabilidade da
vida humana possuem aí seu
espeque.
A solidão é o fundamento
para o terror e, portanto, é parte
essencial
do
totalitarismo.
A
superfluidade é a expressão da
solidão. Hannah Arendt afirma: “Não
ter raízes significa não ter no mundo
um lugar reconhecido e garantido
pelos outros; ser supérfluo significa
não pertencer ao mundo de forma
alguma” (ARENDT, 1989, p. 528). E
mais a frente acrescenta:

como a velhice, passou a ser, em nosso
século, a experiência diária de massas
cada vez maiores. O impiedoso processo
no qual o totalitarismo engolfa e organiza
as massas parece uma fuga suicida dessa
realidade.” (ARENDT, 1989, p. 530)

A solidão, no campo íntimo,
e o desarraigamento, no campo
exterior, geram a superfluidade do
indivíduo e a sensação de que este
não existe no mundo de maneira
necessária e real. Esta foi, deveras,
a condição de existência dos
campos de concentração.
Um
exemplo
bastante
constrangedor desse fato é que,
quando os grupos humanos foram
exterminados
no
campo
de
concentração, o regime totalitário
fazia desaparecer seus corpos,
como se nunca tivessem existido na
realidade, ou, antes, já estivessem
mesmo mortos quando executados.
Antes de terem suas vidas tiradas,
recebiam roupas de prisioneiros,
cortavam seus cabelos e eram
torturados, em um processo de
anulação de suas identidades (FRY,
2009, p. 36). A perda da identidade
significa, também, a perda da
particularidade
enquanto
ser
humano,
tornando-o
previsível,
incapaz de qualquer ação criativa.
Se, por um lado, os regimes
totalitários visavam a anulação do
indivíduo oprimido, por outro,
exigiam a alienação de seus
integrantes. Foi essencial para o
totalitarismo destruir não só o
dissenso, todavia, outrossim, a
capacidade de questionar de seus
membros. O regime totalitário
produziu
homens
que
eram
incapazes de ver o mundo com a
perspectiva do outro9.
9

“O que prepara os homens para o domínio
totalitário no mundo não-totalitário é o fato
de que a solidão, que já foi uma
experiência fronteiriça, sofrida geralmente
em certas condições sociais marginais

Em outro livro, Eichmann em Jerusalém,
Hannah Arendt analisa o processo de
julgamento de Adolf Eichmann,
responsável pela logística do extermínio de
milhões de seres humanos no Holocausto,
e seu comportamento durante as
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As
descrições
acima
demonstram que Hannah Arendt
está particularmente interessada em
descrever em sua obra, de uma
maneira geral, a prática política
cotidiana do mundo. Em As Origens
do Totalitarismo, o que a interessa é
a prática política totalitária e suas
heranças na sociedade do pósguerra.
3. CONCLUSÃO
A teoria política de Hannah
Arendt apresenta-se como uma das
mais relevantes do século passado,
sendo mesmo considerada como a
retomada do pensamento político no
pós Segunda Guerra Mundial. Ela
se preocupou essencialmente com
dois grandes problemas que foram
a ela, enquanto judia, apresentados:
o que foi o totalitarismo e o que é a
política
–
com
os
vários
desdobramentos
que
essas
questões podem suscitar.
Articulando
ambas
as
questões, os conceitos de cidadania
e direitos humanos foram relevantes
para que ela pudesse compreender
primeiro como se dá o exercício da
política e, outrossim, como se foi
possível,
no
entreguerras,
o
surgimento dos apátridas e a
cominação no Holocausto. A
resposta a ambas as perguntas foi o
que se tentou responder no
desenvolvimento deste trabalho.
Na
Segunda
Guerra
Mundial, os apátridas, destituídos
audiências. Comentando a obra, Karin Fry
afirma: “(...) o que Arendt aprendeu é que
os regimes totalitários não produzem
necessariamente monstros. O que eles
frequentemente engendram seriam
pessoas incapazes de pensar por si
mesmas e incapazes de compreender a
imoralidade de suas ações, visto que tudo
o que faziam era sancionado pela lei e
apoiado pelo regime vigente. Arendt chama
a tal situação de 'banalidade do mal'” (FRY,
2009, p. 45).

de cidadania, foram alvo fácil para
os regimes totalitários porque eles
não se encontravam inseridos em
nenhuma comunidade política, isto
é, do próprio espaço público.
Tratados como “negócio” privado do
regime, a eles proibiram os direitos
de cidadania mais importantes: a
ação e a opinião. Ao não serem
capazes de agir reivindicando seus
direitos
e
emitir
opinião
questionando na esfera pública as
injustiças que lhes ocorriam,
tornaram-se objeto de uma das
maiores violações de direitos
humanos que a história já viu.
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O ESTADO SOBERANO E A GLOBALIZAÇÃO
Ana Cristina Costa Barreto10

RESUMO
O conceito de soberania na contemporaneidade não responde mais às circunstâncias
do mundo hodierno, uma vez que o papel do Estado transformou-se em decorrência
do processo de globalização. O modelo do Estado soberano evoluiu de maneira que
seu poder foi tornando-se cada vez menos absoluto e muito mais relativo. Assim, a
partir da compreensão do conceito de soberania elaborado por Hobbes, Locke e
Rousseau, no que se refere aos aspectos que envolvem o surgimento do Estado
soberano, desde a noção da soberania concentrada (poder absoluto) até à sua
diluição (poder democrático), o texto demonstra a importância e a necessidade dos
estudos e discussões sobre o impacto real da globalização sobre o Estado, sua
autoridade no plano nacional e sua independência no plano internacional.
Palavras-chave: Estado, soberania, globalização
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1. Introdução
Na atualidade, por mais que ela
possa ser considerada superada no
mundo moderno e globalizado, a
discussão sobre soberania se
baseia
na
necessidade
de
adaptação e modernização teóricoprática do seu conceito, já que as
fronteiras e a autonomia dos
Estados estão sendo contínua e
cotidianamente suplantadas pelas
relações internacionais no plano
econômico, tecnológico e jurídico.
O conceito de soberania na
contemporaneidade, tendo em vista
as transformações advindas da
nova ordem internacional, não
responde mais às circunstâncias do
mundo hodierno, uma vez que até
mesmo o papel do Estado
transformou-se em decorrência do
chamado processo de globalização.
É fácil perceber que após um
período inicial de concentração, o
modelo do Estado soberano evoluiu
de maneira que seu poder foi
tornando-se cada vez menos
absoluto e muito mais relativo. E tal
fato, na atualidade, implica na
ascensão do modelo de sociedade
global e na transformação do poder
político em termos de relações
internacionais.

Diante disto, o objetivo do
presente texto é o de, a partir da
compreensão do conceito de
soberania elaborado por Hobbes,
Locke e Rousseau, no que se refere
aos aspectos que envolvem o
surgimento do Estado soberano,
desde a noção da soberania
concentrada (poder absoluto) até à
sua diluição (poder democrático),
destacar o interesse, a importância
e a necessidade dos estudos e
discussões sobre o impacto real da
globalização sobre o Estado, sua
autoridade no plano nacional e sua
independência
no
plano
internacional.

2. Primórdios da soberania
Entendida como um dos
pilares da moderna concepção do
Estado, a soberania vem sendo
definida de diferentes formas no
percurso histórico entre o século
XVI e o presente. As primeiras
conceituações, surgidas juntamente
com a própria noção de Estado,
tiveram como finalidade apresentar
o poder estatal como sujeito único e
exclusivo da política, não submetido
a nenhum outro poder.
O termo soberania surgiu
historicamente na Idade Média, no
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final do século XVI, juntamente com
a formação do Estado Moderno,
sendo
este
decorrente
da
necessidade de neutralizar a
instabilidade política, econômica e
social existente no final da Idade
Média.
A origem do Estado Moderno
se deu graças à desagregação e ao
colapso do regime feudal, quando
os reis monopolizavam a soberania.
O princípio segundo o qual “o rei é
imperador no seio do seu reino” foi
consolidado e a idéia da existência
de um poder superior deixou se ser
reconhecida. Além disso, apesar de
a soberania indicar o poder
supremo
do
Estado,
o
fortalecimento do poder do monarca
se justificou em razão de ser o rei a
personificação do Estado, fazendo
com que o poder estatal fosse
estendido à pessoa do monarca.
Foi Jean Bodin, em “Os seis
livros da República”, que tornou
conhecido o conceito de soberania
e a definiu como um elemento
fundamental do Estado. Segundo
Bodin, soberania era o poder
perpétuo e absoluto, caracterizado
pela capacidade para decretar a
guerra ou fazer a paz, nomear
pessoas para os principais cargos,
julgar em última instância, outorgar
a graça aos condenados, e, impor
lei a todos em geral e a cada um em
particular11.
No entanto, mesmo com o
fortalecimento da soberania do rei
dentro de seu Estado, se fazia
necessário o reconhecimento desta
soberania no âmbito externo, ou
seja, dos outros Estados. E
somente após a celebração do
tratado que encerrou a Guerra dos
Trinta Anos, a paz de Westfália, de
11 MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A
humanidade e suas fronteiras: do Estado à
sociedade global. São Paulo: Paz e Terra,
2005. Pg 35

1648, a soberania estatal foi
considerada
no
âmbito
internacional. Com este tratado
definiu-se o que vinha a ser
soberania e território, sendo então
reconhecida a igualdade jurídica
entre os Estados e consolidado o
princípio da soberania estatal,
surgindo a partir daí os primórdios
da atual sociedade internacional.
A
existência
de
uma
sociedade internacional passou a
ser compreendida quando os
Estados
foram
considerados
soberanos e detentores de um
poder supremo e independente, ou
seja,
incondicionado
e
não
subordinado a nenhum outro, já que
todos os Estados haveriam de ter os
mesmos direitos e obrigações ao
interagirem.
Inicialmente,
as
considerações sobre o tema deram
ênfase ao monopólio do poder
legislativo do Estado (poder de fazer
e desfazer as leis) e ao monopólio
do uso da força ou da coerção física
(poder de impor determinados
comportamentos aos membros da
sociedade). Nesse sentido, a
soberania pode ser definida como “o
poder de mando em última instância
numa sociedade política; ela
pretende ser a racionalização
jurídica do poder, no sentido de
transformação
da
força,
ou
capacidade de coerção, em poder
legítimo, (isto é) do poder de fato
em poder de direito”12.
Dotado de capacidade de
coação sobre os indivíduos e
grupos que formam sua população,
e de ser independente em relação
ao governo de outros Estados, este
12 CRUZ, Paulo Márcio. Soberania,
Estado, globalização e crise. Disponível
em:<www.cejurps.univali.br/mestrado/artigo
s>.
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poder próprio do Estado que tem
um caráter de evidente supremacia
sobre indivíduos e grupos sociais, é
denominado de soberania.
Soberania, assim, é a
autoridade de um Estado para
definir
ou
suprimir
normas,
conservar a ordem e conduzir a
justiça. Um Estado soberano é
aquele que possui autoridade
máxima num determinado território
e
sobre
o
poder
político
internacional.
Caracteriza-se,
então
a
soberania, por possuir dupla face. A
interna, na qual representa a
capacidade de manter a paz, de
forma a permitir que o Estado
garanta a ordem social e conserve
uma posição de supremacia em
relação às demais forças social
presentes na arena política. Na sua
face externa, por não haver
dependência, nem subordinação de
um Estado para com outro, ela se
baseia nas relações de equilíbrio –
sempre instável e questionável –
entre
os
diferentes
Estados,
mantidos através dos tratados
internacionais, que colocam os
Estados em posição de igualdade
formal no contexto de uma ordem
jurídica internacional.
Sobre
o
conceito
de
soberania, Luiz Gonzaga afirma
que:
“O termo significa simplesmente
poder supremo, já que, na escalada
dos poderes de qualquer sociedade
organizada, vê-se que todo poder
inferir é subordinado a um poder
superior, o qual, por sua vez, se
subordina a outro poder superior.
No ápice deve haver um poder que
não tem sobre si nenhum outro – e
esse poder supremo, summa
potestas, é o poder soberano. Em
termos gerais e no sentido
moderno, traduz-se em poder
supremo no plano interno e em

poder independente no plano
internacional. (...) É o poder máximo
do
Estado,
efetuando-se
na
organização política, social e
jurídica de um Estado”13.

Dessa forma, a soberania
pode
ser
definida
como
a
independência de cada país em
relação a qualquer poder externo
que impeça ou limite a autonomia
do Estado no plano externo, mesmo
havendo
necessidade
de
reconhecimento para sua validação.
Além disto, a construção de uma
ordem internacional legítima, que
respeite a soberania própria de
cada estado e, ao mesmo tempo
crie mecanismos reguladores das
relações entre os Estados sem
violar a soberania de cada um, é
hoje uma das grandes questões que
envolvem as discussões na esfera
das relações internacionais.

3. Noção de soberania do Estado
3.1. Na concepção de Hobbes
Os “contratualistas”, filósofos
de tradição jusnaturalista presente
nos séculos XVII e XVIII, afirmam
que o Estado se originou de um
contrato que estabelecia regras de
convívio social e subordinação
política, firmado entre os indivíduos
em razão da delegação dos poderes
individuais ao Estado Soberano. A
origem do Estado, portanto, se daria
a partir da vontade dos indivíduos
que substituiriam o “estado de
natureza” pelo contrato social.
Dentre
os
autores
contratualistas é possível conceber
pontos antagônicos no que diz
13 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.
Globalização e Estado contemporâneo.
São Paulo. Memória Jurídica Editora. 2001.
Pg.24.
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respeito aos termos do contrato,
pois enquanto Hobbes propõe um
pacto de “submissão” dos indivíduos
ao Poder soberano, Locke e, de
certa forma, Rousseau, tratam de
um pacto de “consentimento”, o
seja, os termos do contrato não
demonstram a aceitação plena e
absoluta, por parte dos indivíduos
que celebraram o acordo, do poder
do Estado criado pelo contrato.
Thomas
Hobbes
foi
o
primeiro
autor
a
analisar
profundamente a idéia de contrato
social e, para tanto, apresentou uma
explicação racional que justifica a
existência legítima de um poder
absoluto dentro do Estado. Hobbes
constatou que há uma disposição
natural dos indivíduos em se afastar
das normas de convivência. A partir
dessa
constatação,
busca
demonstrar que esta inclinação se
justifica na Lei da Natureza, ou seja,
os homens em seu estado natural
ou a natureza humana.
Parte da antiga ideia de que
o homem vivia em um “estado de
natureza”
caracterizado
pela
liberdade que cada homem possuía
de usar seu próprio poder, da
maneira que quiser, para a
preservação de sua própria vida e,
consequentemente, de fazer tudo
aquilo que sua razão julgasse
adequado.
Desta forma, o homem era
visto como um ser egoísta e seus
interesses
particulares
não
coincidiam com o interesse geral, o
que gerava uma vida marcada pela
anarquia e violência, ou seja, um
estado de guerra permanente.
Somente a partir da criação
de uma sociedade baseada num
contrato é que surgiu o Estado com
poderes ilimitados, indiscutíveis e
absolutos, com condições de
disciplinar os atos dos homens em
benefício da sociedade.

“Para Hobbes, a única forma de
escapar da insegurança inerente ao
estado de natureza seria a
atribuição de todo o poder a um
ente que reuniria a multidão em
uma só pessoa, o Estado. Essa
decisão é assim produto da vontade
racional dos indivíduos, que sempre
buscam a paz, e esta ultima idéia
consistiria em outra lei fundamental
da natureza. Para atingir esse fim, a
multidão autorizaria o Estado,
mediante pactos recíprocos, a usar
a força e os recursos de todos, da
maneira
que
considerasse
conveniente, para assegurar a
segurança e a defesa comuns. Essa
autorização constituiria um contrato,
ou seja, uma transferência mútuo de
direitos – no caso, do direito de
natureza que cada homem possuiria
originalmente”14.
Thomas Hobbes percebeu
que, com o fim da sociedade feudal
e a instalação de um capitalismo
comercial, seria necessário impor a
todos os setores sociais a obrigação
de contribuir com um projeto
nacional
de
desenvolvimento
econômico
e,
no
“Leviatã”,
apresenta a justificativa para a
existência
do
Estado,
seu
monopólio da força e o dever de
obediência que lhe é devido,
demonstrando que, apesar de
invasivo, o Estado era necessário.
Hobbes entendia que o
Estado possuía uma soberania
absoluta, pois apenas um poder
incontestável seria capaz de impedir
que os indivíduos exercessem seu
14 MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A
humanidade e suas fronteiras: do Estado à
sociedade global. São Paulo: Paz e Terra,
2005. Pg 39
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direito de natureza baseado no
“mecanismo infernal da violência
individual”15.
Esta
soberania
absoluta estava fundamentada num
poder ilimitado e numa autocracia
rígida dentro dos Estados.
O absolutismo foi, então, o
regime político que representou o
auge
deste
processo
de
concentração e centralização do
poder, pois o rei era considerado
dono de seu reino e tinha sobre ele
um direito absoluto, sem limites ou
exceções. Segundo esta doutrina,
para que a soberania existisse era
necessário que estivesse ela
“encarnada” em um sujeito que,
efetivamente, a colocasse em
prática. E como a monarquia
representava o governo de “um só”,
conforme este pensamento, a
soberania não existiria fora da
monarquia.
A teoria do direito divino dos
reis contribuiu mais ainda para que
o poder do rei fosse considerado
absoluto, pois segundo ela o poder
do monarca tinha origem divina,
sendo em nome de Deus o
exercício de seu poder. Diante disto,
os únicos limites impostos ao
monarca
eram
aqueles
estabelecidos pelas leis divinas.
Hobbes, mesmo atribuindo
um caráter racional às suas idéias,
afirmava a necessidade de um
poder absoluto para a promoção do
bem estar humano e da existência
do Estado.
“O processo de concentração e de
centralização do poder levava à
absorção de unidades políticas
menores e mais fracas por outras
unidades, maiores e mais fortes.
Nele, as fronteiras territoriais
passam a coincidir crescentemente
15 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo:
Nova Cultural, 1997. Pg 113

com uma ordem jurídica uniforme, e
novos mecanismos de produção e
de execução de leis são criados.
(...) Por fim, as relações entre
Estados são formalizadas por meio
do desenvolvimento das instituições
diplomáticas,
e
exércitos
permanentes são formados”16.

O absolutismo pode ser
considerado, portanto, uma fonte
imediata
do
mundo
político
moderno, pois não somente ajudou
a iniciar um processo de redução
das diferenças sociais, culturais e
econômicas dentro dos Estados,
como também, em razão do
crescimento do senso de identidade
nacional,
estabeleceu
a
diferenciação entre os Estados.

3.2. Na concepção de Locke
O século XVII representou
um
período
conturbado
na
Inglaterra, com embates políticos e
religiosos entre a Coroa e o
Parlamento. Os conflitos políticos
foram marcados pela disputa pelo
poder entre os adeptos ao
absolutismo, e aqueles que já
detinham certo poder econômico e
se empenhavam em adquirir
também poder político, partidários
do liberalismo.
Em o “Segundo Tratado de
Governo Civil”, Locke apresenta o
Parlamento
como
a
legitima
instância representativa da nação,
buscando com isso, impedir que o
Estado viesse, em plena era de
pujança econômica, a intervir nas
finanças pessoais de grandes
16 MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A
humanidade e suas fronteiras: do Estado à
sociedade global. São Paulo: Paz e Terra,
2005. Pg 41
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comerciantes, na época, a classe
dominante.
Diferentemente de Hobbes,
Locke apesar de considerar a idéia
do “estado de natureza”, não o vê
como uma era de anarquia e
violência. Ao contrário, entende o
estado de natureza como uma
época de ordem e razão primitivas.
Segundo Locke, os homens
são iguais, possuem os mesmos
direitos à vida, à liberdade e à
propriedade e, em razão da
ausência de leis fundamentais e de
uma autoridade apta a solucionar
conflitos, existe no “estado de
natureza”
uma
situação
de
instabilidade e incerteza, que leva
os homens a criar a sociedade
política, mediante contrato. Desta
forma, na definição de Locke, este
contrato
era
um
pacto
de
consentimento em que os homens
buscavam garantir ainda mais os
direitos
que
possuíam
originalmente.
Entende que o homem
natural não vive em guerra
constante, pois para o autor antiabsolutista, no estado de natureza
reina paz liberdade e igualdade, não
havendo razões para conflitos. E,
por esta razão têm os homens
discernimento
suficiente
para
distinguir repressão (imperativa e
desumana)
de
penalidades
necessárias ao término de um
conflito e não seu acirramento.
E qual seria o fundamento da
criação da sociedade política, por
meio da delegação consciente de
poderes
ao
Governo
Civil?
Basicamente,
a
defesa
da
propriedade por um juiz imparcial,
não absoluto e arbitrário (como
proposto por Hobbes), mas uma
sociedade
formada
pelo
consentimento dos homens.
O Estado, portanto, criado
pelos homens a partir de um

contrato, tem a função de interpretar
a lei natural, manter a ordem e a
harmonia entre os homens, sem
que
isso
implique
na
desconsideração
dos
direitos
naturais à vida, à liberdade e à
propriedade que cada homem
possui. A base do governo, segundo
Locke, é o consentimento dos
cidadãos que legitima o poder
soberano, pois a autoridade política
só é dada ao Estado visando o
alcance de determinados objetivos,
e a legitimidade do governo só é
mantida em razão do consentimento
dos indivíduos.
Como
resultado
deste
raciocínio,
ocorre
uma
dessacralização do Estado, já que
ele deixa de possuir um poder livre
de qualquer obrigação e passa ter
uma soberania mais limitada que
absoluta, por estar susceptível à
rebelião do povo se provocar
violação do direito à vida, à
liberdade e à propriedade.
Na obra de Locke é possível
conceber um conceito de soberania
inteiramente distinto do conceito
apresentado por Bodin e Hobbes,
ou seja, da imposição unilateral do
monarca soberano e detentor
absoluto do poder. Não se trata de
um poder soberano de origem
divina,
absoluto,
arbitrário
e
impositivo. Locke trata da soberania
do Governo Civil, do Estado,
advinda
do
consentimento
consciente dos governados, muito
próximo à concebida por Jean
Jacques Rousseau.

3.3.

Na concepção de Rousseau

A obra de Jean Jacques
Rousseau, “O Contrato Social”, está
pautada no contexto da Revolução
Francesa, período que exerceu
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grande influência no mundo político
no final do século XVIII.
A teoria liberal, defendida por
Rousseau, apresentou a concepção
de democracia como sendo a
igualdade natural e suprema de
todos os homens. Há em sua obra o
reconhecimento da importância do
Estado Democrático e da soberania
popular como contraponto aos
desmandos de um ou de um grupo
de governantes. Assim a justificação
do contrato social pode ser
encontrada na natureza humana, ou
seja, na organização da vida dos
homens em estado natural, período
anterior à instituição do Estado.
Segundo Rousseau o homem
nasceu livre, feliz e bom no seu
“estado de natureza”, porém o
progresso da civilização fez com
que o homem se tornasse escravo,
mal e desgraçado, uma vez que a
divisão do trabalho e a propriedade
privada
criaram
diferenças
irremediáveis entre ricos e pobres,
poderosos e fracos. Nessa nova
ordem, o gênero humano precisava
de
responsabilidade
e
de
solidariedade, pois foi contaminado
pela
competição
entre
seus
semelhantes e tornou-se vítima de
uma hierarquia mal distribuída, ou
seja, o homem nasce bom, mas a
sociedade
o
transforma,
o
corrompe.
Diante deste quadro de
instabilidade, o homem criou a
sociedade política, a autoridade e o
Estado mediante um contrato, com
o objetivo de manter a ordem e
evitar maiores desigualdades. Os
homens cedem ao Estado uma
parte de seus direitos naturais para
criar uma organização política com
vontade própria e, é daí que surge a
idéia de vontade geral que, segundo
Rousseau, é a manifestação da
soberania.

O Contrato Social seria,
assim, o fundamento legítimo para
uma sociedade que deseja viver de
acordo com os pressupostos da
liberdade humana. O indivíduo não
aliena a sua liberdade natural, que é
inerente ao próprio ser, apenas a
delega ao Estado.
Esta delegação põe em xeque
o poder do rei, pois se nenhum
homem poderia sobrepor seu poder
aos demais sem o consentimento
expresso desses, as pessoas
somente se submeteriam aos
soberanos por sua livre vontade e
visando a preservação de seus
direitos. Seriam então os cidadãos,
a fonte legitima de poder, o titular da
soberania seria o indivíduo e
caberia a este o direito de escolher
as autoridades que deveriam
governá-lo e de destituí-las se fosse
o caso.
Durante o desenvolvimento
do conceito de soberania, podem
ser observados conceitos relativos
ao contexto político, econômico e
social,
que
esboçaram
as
características
da
soberania,
próprias de cada momento histórico.
No período absolutista, com a
concentração do poder político no
monarca,
Bodin
e
Hobbes
entendem a soberania como o
poder imperativo, pertencente ao
monarca
absoluto
e
não
propriamente à instituição estatal.
Já com os autores liberais, Locke e
Rousseau, temos outra percepção
de
soberania
que,
embora
pertencente à instituição Estado,
advém do consentimento popular.

4. A soberania e a globalização
Com a superação do Estado
Absoluto
e
o
conseqüente
surgimento do Estado Moderno, a
soberania foi transferida da pessoa
do soberano para a Nação. Assim,
vislumbrar a soberania como
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independência ante qualquer poder
externo
tornou-se
uma
manifestação
característica
e
essencial do Estado Moderno desde
seu início.
Nos tempos atuais a
soberania depara-se com o fato de
os Estados participarem de uma
sociedade internacional, que é
regida
por
normas
próprias,
resultantes de tratados bilaterais ou
de convenções multilaterais. Devido
à existência de tais normas o
Estado
soberano
encontra-se,
necessariamente,
vinculado
a
obrigações com os demais Estados
e, o descumprimento dos deveres
internacionais pode gerar severas
sanções por parte de um organismo
específico
que,
geralmente,
representa o país prejudicado.
Apesar
desta
interdependência, é possível afirmar
que a soberania de um Estado não
é, teoricamente, violada pela
existência de uma sociedade
internacional e, consequentemente,
de obrigações que vinculem o
Estado,
pois
existe
uma
compatibilidade entre a soberania
estatal e a sociedade internacional
que é resultado da compreensão de
que os compromissos internacionais
do
Estado
derivam
do
consentimento
deste
mesmo
Estado.
No entanto, em razão do
aperfeiçoamento
da
sociedade
internacional, um fenômeno pode
ser considerado fator determinante
para a redefinição do conceito e da
prática da soberania no âmbito
internacional,
qual
seja,
a
globalização, que se traduz –
especialmente - na crescente
interdependência econômica das
nações, evidenciada no fluxo do
comércio, do capital, de pessoas e
tecnologia entre os países.

Tanto
a
globalização
econômica (aumento do comércio
entre os países) como a financeira
(o mercado financeiro internacional)
foram impulsionadas pela revolução
tecnológica
(comunicação,
transportes, internet) e pela ação de
instituições transnacionais. Tais
instituições, como a Organização
Mundial do Comércio (OMC), o
Fundo
Monetário
Internacional
(FMI), a Corte Européia de Direitos
Humanos, a União Europeia e o
Mercosul, foram fortalecidas e
contribuíram para uma maior
interdependência dos povos e,
consequentemente,
para
o
surgimento de outra forma de
globalização, a jurídica.
A globalização, por esta
feita,
representa
um
desafio
significativo para o exercício da
soberania dos Estados no contexto
internacional, uma vez que a
autonomia estatal externa diminui a
cada dia devido à crescente
interdependência entre os Estados,
à perda do significado das fronteiras
e finalmente devido à constituição
de uma rede sempre mais densa de
dependências transnacionais e de
relações negociadoras.
“Globalização refere-se a processos
atuantes em escala global, que
ultrapassam fronteiras nacionais,
integrando
e
conectando
comunidades e organizações em
novas combinações de espaçotempo, tornando o mundo mais
interconectado. Assim, implica um
movimento de distanciamento da
idéia
sociológica
clássica
da
sociedade como sistema bem
delimitado e sua substituição por
uma perspectiva que se concentra
na forma como a vida social está
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ordenada ao longo do tempo e do
espaço.”17
O estudo teórico sobre a
globalização é relativamente novo e
a escola inglesa de relações
internacionais pode ser considerada
precursora no desenvolvimento de
reflexões sobre o tema, pois autores
como Martin Wigth e Hedley Bull,
identificaram a emergência de uma
sociedade internacional “estruturada
sobre normas compartilhadas a uma
cultura internacional comum”18.
O
que
caracteriza
o
fenômeno da globalização é a
debilitação
progressiva
da
territorialidade, principalmente no
que
se
refere
ao
aspecto
econômico. Como consequência,
diversas áreas são atingidas,
principalmente à do direito público e
a soberania dos Estados nacionais.
Na
área
política
a
globalização
também
gera
controvérsias e polêmicas, pois
embora formalmente os Estados
continuem
exercendo
sua
soberania, muitos deles estão
perdendo
a
capacidade
de
estabelecer e realizar seus objetivos
com base, exclusivamente, na sua
autonomia decisória. O poder
político tende a se “conformar”
diante de negociações com os
organismos internacionais, como
por exemplo,
a Organização
Mundial do Comércio.
“Está claro então que a política
mudou
de
lugar.
Após
a
transformação
da
sociedade
nacional em província da sociedade
global,
são
visíveis
os
17 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.
Globalização e Estado contemporâneo.
Memória Jurídica Editora. São Paulo. 2001.
Pg.54.
18 Idem, ibdem. Pg 54

deslocamentos ou esvaziamentos
dos
princípios
de
soberania,
hegemonia
e
cidadania,
que
perderam
significados,
ou
simplesmente transformaram-se em
ficções jurídicos-políticas de um
mundo
pretérito.
O
lócus
privilegiado da decisão política
passa a ser o mercado, ao invés do
público.”19

O que se percebe é que o
fenômeno da globalização modificou
a forma de regulação social, que
deixou de ser política e passou a
ser feita pelo mercado. Com isso, os
meios de controle do Estado foram
diminuídos e vulnerável se tornou
sua capacidade de autonomia
decisória.
É possível constatar a
existência
de
novos
atores
responsáveis pela tomada de
decisão
em
matéria
política,
econômica,
social,
cultural,
ambiental, etc. São grupos e
instituições que, apesar de não
sujeitarem
o
Estado,
atuam
paralelamente a ele, diminuindo-lhe
a autoridade, a supremacia e
relativizando sua soberania.
Há uma nova lógica nas
relações internacionais, pois a
superação da supremacia da ordem
estatal praticamente desfaz a
autonomia do Estado. O Estado, de
certa forma, se torna impotente
frente
aos
fenômenos
da
globalização e o surgimento de uma
crise na soberania estatal é
inevitável.
O
modelo
estatal
fundamentado na unidade política
soberana decorrente da forma
proposta no Tratado da Paz de
Westfália está hoje em crise em
razão
da
globalização,
da
19 Idem, ibdem. Pg 77
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internacionalização e da integração
interestadual.
Há a constatação de que o
fenômeno da globalização afeta de
forma adversa a soberania do
Estado moderno, pois ela não é
mais
interpretada
de
forma
absoluta, mas é considerada
dependente da ordem jurídica
internacional. Assim, o Estado
soberano é aquele que está
subordinado, direta e indiretamente,
a esta ordem.
“O denominador comum dessas
rupturas é, como se pode ver, a
perda da soberania e da autonomia
dos Estados nacionais. Por um lado,
o Estado já não pode mais almejar
regular a sociedade civil nacional
por meio de seus instrumentos
jurídicos tradicionais, dada a
crescente redução de seu poder de
intervenção, controle, direção e
planejamento. Por outro lado, é
obrigado
a
compartilhar
sua
soberania
com
forças
que
transcendem o nível nacional. Ao
promulgar suas leis, portanto, os
Estados nacionais são obrigados a
levar em conta o contexto
internacional, para saber o que
podem realmente regular e quais de
suas normas serão efetivamente
respeitadas. A conseqüência desse
processo é paradoxal: ao mesmo
tempo que se observa um
modimento da internacionalização
dos direitos nacionais também se
constata a expansão de normas
privadas no plano internacional, na
medida em que cada organização
transnacional vai criando as regras
de que necessita e jurisdicizando as
áreas que mais lhe interessam,

segundo
suas
conveniências.” 20

próprias

Verifica-se que qualquer
tentativa de afirmação da soberania
está condicionada às determinações
globais, pois estas, na atualidade,
adquiriram proeminência em relação
às deliberações nacionais. A
sociedade nacional de um Estado
passa por uma redefinição feita pela
sociedade global, pois à medida que
a globalização se desenvolve mais
se verifica que a soberania do
Estado perdeu seu significado
tradicional.
Ora, se o Estado soberano
deve possuir um poder supremo e
independente,
mas
há
uma
autoridade
externa
que
tem
capacidade de limitar a liberdade de
agir do Estado, não só a
independência do Estado é afetada,
mas também sua supremacia.
Sobre os efeitos da existência de
limitação do poder estatal, discorre
Eduardo Felipe P Matias:
“Se o comportamento do Estado é
condicionado por outra vontade, e
se o poder é a capacidade de impor
sua vontade a outrem, podemos
dizer
que
o
Estado
está
subordinado
a
outro
poder.
Contudo, se o poder estatal se
subordina a outro poder, podemos
afirmar que ele não é supremo, nem
independente,
logo,
não
é
soberano. Portanto, a capacidade
do Estado de agir livremente, tanto
interna quanto externamente, aqui

20 FARIA, O Poder Judiciário no Brasil:
paradoxos, desafios e alternativas. Brasília:
Conselho da Justiça Federal, 1996. Pg 47,
IN: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.
Globalização e Estado contemporâneo.
Memória Jurídica Editora. São Paulo. 2001.
Pg 112
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chamada de autonomia, também é
essencial à idéia de soberania.”21

Conforme se percebe, a
soberania vem sendo afetada pelas
transformações
sofridas
pela
humanidade, seja em relação ao
poder estatal ou como qualidade
deste poder.
Nesse contexto, a tendência
atual é no sentido de que o Estado
não pode tomar qualquer decisão
apenas considerando a existência
de benefícios próprios, pois, ao
contrário, o Estado soberano
precisa decidir levando em conta os
interesses de sua população, de
outros Estados soberanos e de
órgãos internacionais. Na prática, a
autonomia de um Estado soberano
mostra-se diretamente proporcional
à
sua
força
no
comércio
internacional e, se não existe força,
a única forma de não perecer
economicamente é cooperando com
outros governos na elaboração de
acordos internacionais.
Essas
relações
de
cooperação necessárias em razão
da globalização, trazem como
consequência a perda da essência
da soberania nacional, e parece que
a preservação dessas soberanias –
mesmo que modificado seu conceito
– depende da garantia, pelos
Estados, de seu crescimento e
fortalecimento político e, sobretudo,
econômico.

5. Considerações finais
O poder da globalização é
de tal magnitude que obriga a
redefinição
de
conceitos
fundamentais sobre Estado e
21 MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A
humanidade e suas fronteiras: do Estado à
sociedade global. São Paulo: Paz e Terra,
2005. Pg 89

soberania. Assim, são inevitáveis os
questionamentos: sobreviverá o
Estado? O governo soberano será
ainda um dos principais elementos
constitutivos do Estado?
A
soberania
é,
hoje,
estritamente dependente da ordem
jurídica internacional e o Estado
deve ser considerado soberano
quando
estiver
diretamente
subordinado a esta ordem e,
exatamente por esta razão, a
interpretação do conceito de
soberania precisa sofrer uma
flexibilização, pois as definições
clássicas de soberania já não
prevalecem no Estado de Direito
imposto pela nova ordem mundial.
É possível notar que
mudanças vêm ocorrendo no que
diz respeito ao conceito e às
características da soberania no
mundo atual. A mudança nos limites
da soberania pode ser evidenciada
no fato de que, se antes existiam
autores que não aceitavam o
caráter ilimitado da soberania, hoje
a tendência das relações de
interdependência entre os países –
principalmente
econômica
–
provoca o aumento no número de
defensores
da
limitação
da
soberania.
Na prática, o que se vê é
que a soberania tem graus quase
infinitos, que variam de acordo com
o poder econômico que cada país
possui. Desta maneira, a soberania
muda conforme as formas de
organização do poder. Tem-se,
então, uma disparidade entre o
conceito e a realidade, que deverá
aumentar se não for atualizada a
idéia que se tem acerca da
soberania, já que, atualmente, a
soberania do Estado não é ilimitada
e
tampouco
é
o
Estado
completamente independente.
Várias
transformações
contribuíram para que a soberania
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fosse reduzida e limitada. O
surgimento de novos atores e
instituições
que
passaram
a
pertencer à sociedade internacional
juntamente com os Estado, bem
como o surgimento de um novo
contrato social ligado à idéia de
cooperação, foram mudanças que
provocaram a redução e a limitação
dos poderes e da autonomia dos
Estados.
A soberania que, em seu
auge, chegou a se concentrar nas
mãos de um único monarca
absoluto, atualmente se dilui entre
vários atores e instituições. O
importante, então, é saber se ao
perder o poder, deixará o Estado se
ser
o
principal
sujeito
na
organização da sociedade global, já
que a redução, a transferência e a
limitação do poder estatal em
beneficio dos demais atores e
instituições da sociedade mundial
podem fazer com que o Estado
perca sua supremacia e sua
independência – características
essenciais do Estado soberano.
Apesar
de
todas
as
implicações
advindas
da
globalização é possível afirmar que
o
Estado
continuará
sendo
considerado a instituição humana
máxima se, no entanto, for
repensado em seus variados
aspectos, a fim de que sejam
reformulados conceitos e atendidas
demandas atuais, principalmente
aquelas que dizem respeito ao
papel desempenhado pelo Estado
na sociedade internacional.
A gradual substituição da
independência
pela
interdependência como forma de
organizar a sociedade internacional
provoca profundas alterações na
noção de soberania. O Estado
soberano não mais usa a força nas
relações internacionais, nem tão

pouco trata seus cidadãos abaixo
de um padrão mínimo de proteção
dos direitos humanos, por exemplo.
O direito internacional deixa cada
vez mais de ser um “direito de
coexistência” e passa a ter um
caráter de cooperação com o
objetivo de promover interesses
comuns.
Portanto, a soberania deixa
de ser um conceito inatacável, já
que a interdependência afeta a
capacidade do Estado de decidir
exclusivamente em razão de sua
vontade, reduz sua autonomia e
modifica sua soberania.
Assim, o aumento da
interdependência dos povos torna
necessária a criação de novas
instituições que venham atender
aos
anseios
resultantes
da
globalização,
bem
como
a
redefinição do papel do indivíduo e
da comunidade internacional na
redistribuição do poder estatal, a fim
de que seja possível o surgimento
de uma sociedade global.
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AS NOVAS DIMENSÕES DO DIREITO DE ACESSO À
JUSTIÇA SOB A ÓTICA DO NEOCONSTITUCIONALISMO
Ana Virgínia Cartaxo Alves22

RESUMO
O presente artigo destina-se à análise das novas dimensões assumidas pelo
direito de acesso à justiça após as recentes transformações sofridas pela
ciência jurídica no processo denominado “Neoconstitucionalismo”, novo
paradigma jurídico que aponta para uma nova valoração do direito, através da
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consagração da Constituição Federal como centro do ordenamento e de uma
análise principiológica dos meios jurídicos, voltada para a concretização dos
direitos fundamentais. O direito de acesso à justiça é aqui compreendido como
prestação jurisdicional justa, destinada a conferir efetividade de direitos, a partir
de um processo com maior equiparação de oportunidade aos litigantes. Em
razão da relevância que a efetiva e adequada concretização dos direitos
fundamentais representa, pretende-se verificar se o acesso à justiça vem
sendo concretizado de forma devida e, se não, quais são os atuais entraves
para sua configuração.
Palavras-Chave: Neoconstitucionalismo. Direitos fundamentais. Acesso à
justiça.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo se propõe
a avaliar a atual faceta do direito
fundamental de acesso à justiça,
mormente após o advento do
Neoconstitucionalismo,
novo
paradigma
jurídico
que
vem
provocando importantes mudanças
no ordenamento jurídico brasileiro.
Com efeito, uma das
modificações
mais
relevantes
observadas no sistema jurídico
pátrio atual, inaugurado com a
promulgação da Carta Política de
1988, é a centralidade que os
direitos
fundamentais
ocupam
nessa nova acepção do direito, pois
estes agora funcionam como
verdadeiras balizas à atuação dos
particulares e, principalmente, do
poder público, consistindo em um
conteúdo axiológico mínimo de
proteção, dotado de eficácia direta e
vinculante oponível a todos.
Dentre tais direitos, o direito
de acesso à justiça desempenha
função
primordial
ao
direito
processual, na medida em que
constitui o ponto de partida para a

concretização dos demais direitos.
É que, em última instância, o direito
de acesso à justiça tem um mister
essencial de, pautado na dignidade
da pessoa humana, concretizar e
efetivar os direitos fundamentais,
prevenindo e solucionando conflitos
em prol da pacificação social e da
construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, em atendimento
aos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil,
previstos no artigo 3º
da
Constituição Federal.
Ademais, impende salientar
que,
nesse
processo
de
modificações estruturais na ciência
jurídica, tal direito apresentou
grande transformação em seu
conteúdo, não mais se enquadrando
na
concepção
de
acesso
estritamente formal, como era
entendido pelo Positivismo.
Nessa
esteira,
a
presente pesquisa se justifica pela
necessidade de se verificar quais as
atuais exigências do direito de
acesso à justiça sob a ótica do
Neoconstitucionalismo e, dada a
sua relevância, urge averiguar se o
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ordenamento jurídico pátrio vem
dando o tratamento adequado ao
referido direito, assim como se sua
densidade atual vem atendendo aos
anseios de uma sociedade cada vez
mais plural, complexa e global.

2. NEOCONSTITUCIONALISMO
A ciência jurídica vem
atravessando um recente período
de mudanças em sua hermenêutica,
em especial, ao que se refere à
prática jurídica nos tribunais. Esse
conjunto de modificações vem
sendo
denominado
de
“Neoconstitucionalismo”.
Tal movimento, apesar de
não possuir um conceito definitivo e
harmônico
entre
os
seus
defensores, bem como existam
respeitáveis (e ferrenhos) críticos23
de seu conteúdo, tradicionalmente é
tido como conjunto de certas
características observadas na forma
de pensar o direito atual, numa
perspectiva de aproximação, mas
não confusão, entre a ciência
jurídica e a moral.
Dentre as peculiaridades
que
identificam
o paradigma
neoconstitucionalista,
geralmente
são
apontados
os
seguintes
aspectos, conforme síntese de
Walber Agra24:
23
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a) falência do padrão
normativo que fora desenvolvido no
século
XVIII,
baseado
na
supremacia do parlamento; b)
influência da globalização; c) pósmodernidade; d) superação do
positivismo
clássico;
e)
centralidade
dos
direitos
fundamentais;
f)
diferenciação
qualitativa entre princípios e regras;
g) revalorização do Direito.

Para
Luís
Roberto
Barroso25, o Neoconstitucionalismo
teve sua gênese na Europa
Ocidental durante a fase posterior à
Segunda Guerra Mundial, período
de reconstitucionalização europeu,
com a promulgação, na Alemanha,
da Lei Fundamental de Bonn de
1949 e, na Itália, a Constituição de
1947, seguidos, mais tardiamente,
por Portugal (1976) e Espanha
(1978).
O Brasil não ficou à margem
dessa tendência, de modo que o
referido movimento passou a ser
identificado no pensamento jurídico
nacional a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988. A
Carta Magna em vigor representa
um marco histórico da transição do
estado brasileiro para condição de
Estado Democrático de Direito,
quando o poder público nacional
passa a finalmente reconhecer a
força normativa da Constituição,
que começa a ser vista como o
principal instrumento normativo da
ordem jurídica; caracterizando-se,
ademais,
como
documento
Neoconstitucional: superação ou
reconstrução do positivismo jurídico?
Dimitri Dimoulis; Écio Oto Duarte. (Org.).1
ed. São Paulo: Método, 2008.
25
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Específicas. São Paulo: Lúmen Juris, 2007.
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carregado
de
grande
carga
valorativa, trazendo em seu bojo um
amplo rol de direitos fundamentais.
Faz-se mister salientar que
as referidas cartas constitucionais
não têm características meramente
procedimentais, com primado das
decisões majoritárias do Legislativo;
na
verdade,
tratam-se
de
documentos de alto valor axiológico,
versando sobre relevantes questões
substanciais, como os direitos
sociais de cunho prestacional. Com
isso, possibilitou-se que o Judiciário
realizasse
uma
interpretação
extensiva
das
normas
constitucionais, dando início ao
fenômeno de constitucionalização
da teoria jurídica, com a ampliação
do alcance e da importância das
regras constitucionais sobre os
demais ramos do Direito26.
Neste diapasão, verificou-se
que o Estado deveria privilegiar as
questões sociais, com o fito de
promover a justa inserção do
cidadão na comunidade, fazendo
surgir a concepção de que o poder
público deve promover a igualdade
substancial como forma de se
alcançar
a
liberdade
e
o
desenvolvimento da sociedade,
concluindo-se, nas palavras de Luiz
Guilherme Marinoni27, “que a
liberdade somente poderia ser
usufruída por aquele que tivesse o
mínimo de condições materiais para
ter uma vida digna”.
Ademais,
aos
poucos,
sobrepujou-se o paradigma da
validade meramente formal do
direito que prevalecia à época do

Positivismo, em que bastava o
cumprimento do processo legislativo
para que a lei fosse válida e tudo o
quanto fosse cometido pelo Estado
nos limites da lei seria legítimo em
prol da vontade do legislador.28
Em contrapartida, observouse o crescimento da relevância
política desempenhada pelo Poder
Judiciário, superando-se a visão
racionalista que até então imperava,
do apego à literalidade fechada da
norma jurídica, da estrita subsunção
legal, da máxima de Montesquieu
de que “o juiz seria a boca da lei”,
dando lugar a uma postura mais
ativa do Judiciário em defesa dos
valores constitucionais, restringindose os poderes do legislador com o
fito de tutelar os princípios
constitucionais
e
os
direitos
fundamentais.
É que, numa sociedade
global, complexa e plural, não se
concebe mais um sentido unívoco
do texto legal, ditado pelo legislador
e que abstratamente se aplique a
todos
os
casos,
sendo
indispensável a utilização de
técnicas, como a das cláusulas
gerais, que permitam que o julgador
possa, ao observar as vicissitudes
do caso concreto, aplicar a norma
de acordo com critérios de justiça
adequados, óbvio que respeitandose sempre a segurança jurídica e o
conteúdo dos direitos fundamentais.
Não é ocioso destacar que
não se está levantando um
estandarte
em
prol
da
“juriciocracia”29 ou do “governo dos
juízes”30, pois é imprescindível a
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observação dos limites de atuação
de cada poder; entretanto, nessa
nova concepção do direito, admitese o ativismo judicial voltado para a
concretização
dos
direitos
fundamentais,
de
modo
a
assegurar-lhes uma “densidade
suficiente estabelecida de forma
conjunta pela seara política e pela
seara jurídica”31.
Uma das características
mais
marcantes
do
Neoconstitucionalismo
é
o
reconhecimento da força normativa
da constituição, ocorrida no Brasil a
partir da promulgação do texto
constitucional de 1988, quando,
finalmente,
admitiu-se
que
a
Constituição não se restringe a uma
mera carta de intenções, composta
apenas de promessas políticas, mas
sim,
assume
seu
papel
contemporâneo de principal veículo
normativo do ordenamento jurídico
pátrio, dotado de positividade,
imperatividade e eficácia vinculativa.
Nesta esteira, as normas
constitucionais
devem
ser
consideradas como balizas à
atuação do poder estatal, ficando
este obrigatoriamente adstrito aos
seus ditames. Além disso, as regras
e princípios constitucionais servem
como norte para a atuação
legiferante dos Poderes, de modo
que qualquer ato público que colida
com os mesmos deve ser declarado
inconstitucional.
Noutro
aspecto,
o
Neoconstitucionalismo
também
representa o reconhecimento da
normatividade
dos
princípios
jurídicos, dotados de eficácia direta
e imediata. Tal concepção constitui
uma das características mais
marcantes
do
mencionado
la Interpretación Constitucional” In: Doxa,
21-II, 1998.
31
AGRA, Walber de Moura. Op. cit.

movimento, vez que, na medida em
que se confere força normativa aos
princípios, diferenciando-os das
regras, há uma ampliação da
efetividade da Constituição sobre
todo o ordenamento jurídico.32
Entretanto, é importante
frisar que quando se afirma que os
princípios agora detêm caráter
normativo, desempenhando função
primordial no ordenamento jurídico
atual, não se pretende afirmar a
primazia absoluta dos princípios em
detrimento
das
regras,
nem
quantitativa ou qualitativamente,
como afirmado na crítica de
Humberto Ávila33. De modo diverso,
ao se conferir predicado de norma
aos princípios jurídicos, estar-se
possibilitando
um
conjunto
normativo mais amplo e flexível à
subjetividade do magistrado, num
momento em que impera a
utilização da técnica legislativa de
cláusulas gerais, ou seja, edição de
textos
normativos
abertos,
indeterminados e amplos que
permitem
maior
grau
de
participação do juiz no processo de
construção do Direito.
É que os princípios, como
são dotados de maior carga
axiológica do que as regras,
permitem um maior grau de
abstração do aplicador do Direito,
possibilitando a efetiva realização
de justiça no caso concreto por
meio de técnicas de argumentação
e ponderação de valores.
Ressalte-se
que
a
dissociação entre princípios e
regras decorre do Pós-positivismo,
principalmente após a publicação de
obras de Dworkin e Alexy, quando
os princípios jurídicos adquirem
relevância jurídica, assumindo o
status de norma jurídica de elevado
valor axiológico; logo, deixam de
32
33
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possuir apenas função integrativa
secundária, de meros colmatadores
de lacunas normativas.
De outro modo, esse atual
tratamento fornecido aos princípios
no nosso ordenamento, conferindolhes lugar de maior importância para
a leitura do direito, importa na
adoção do método de interpretação
da ponderação dos valores, vez que
a técnica de subsunção não se
demonstra mais suficiente para
regular a colisão entre normas
principiológicas.34
Com
efeito,
ao
fazer
concessões recíprocas, a partir da
aplicação do princípio instrumental
da razoabilidade, com o fito de
preservar ao máximo cada um dos
interesses
conflitantes,
a
ponderação permite que o intérprete
avalie o direito que irá prevalecer no
caso em análise, e, com isso,
possibilita
que
a
vontade
constitucional seja concretizada
com maior adequação.35
Cumpre salientar que a
utilização dessa técnica vem
ganhando espaço na jurisdição
constitucional brasileira, tendo sido
muito utilizada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, como no
notório
julgamento
“Ellwanger”
(Habeas Corpus n. 82.424/RS)36;
todavia, merece menção que
respeitável doutrina37 discorda da
utilização
dessa
técnica
por
entender que, na verdade, haveria
uma ponderação apenas aparente,
já que, sendo o direito um sistema
34
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deontológico, não haveria como
uma conduta se revestir do caráter
de direito e ao mesmo não o sê-lo.
Além
disso,
impende
destacar que o reconhecimento do
caráter normativo de princípios
imbuídos de alta carga axiológica
implica numa abertura para um
diálogo mais próximo entre o direito
e a moral. Conforme Susanna
Pozzolo38, a carta constitucional
constitui “uma ponte que permite a
passagem ao discurso moral”,
sendo este, em última instância, “o
único discurso que pode prover uma
justificação para a observância ou a
aplicação do direito” e, ao seu turno,
a justificação jurídica é, em última
análise, necessariamente moral.
Observa-se, então, que
esse estreitamento da relação entre
a ciência jurídica e a moral confere
maior legitimidade ao ordenamento
jurídico, na medida em os preceitos
morais de parâmetros de justiça
sejam internacionalizados ao direito,
sob a forma de princípios de cunho
moral,
promover-se-á,
por
conseguinte, uma maior justificação
dos postulados jurídicos39.
É oportuno ressaltar que
essa “revaloração”40 do direito não
se confunde com o que Dimitri
Dimoulis41 denomina de “Moralismo
Jurídico”. É que, para o referido
doutrinador,
o
“neoconstitucionalismo
é
um
sinônimo vago e impreciso do
moralismo jurídico”; porém, não se
pode
resumir
todas
as
características
do
mencionado
movimento a esse liame entre a
ciência jurídica e a moral, inobstante
seja uma de suas peculiaridade
mais marcantes.
Além do mais, cumpre
38
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afirmar
que
o
pensamento
neoconstitucionalista não procura
fundir o direito com a moral, apenas
mitigar o seu distanciamento,
promovendo uma leitura moral do
conteúdo
jurídico
e,
por
conseguinte,
possibilitar
um
ambiente mais profícuo para a
aplicação
dos
princípios,
adequando-se às exigências de
uma justiça substancial no seio de
uma sociedade hipercomplexa.

3. NOVAS DIMENSÕES DO
ACESSO À JUSTIÇA
COMO
DIREITO
FUNDAMENTAL
Noutro aspecto, cumpre
afirmar que um dos elementos mais
relevantes para a identificação do
paradigma neoconstitucionalista é o
desenvolvimento e a consagração
dos direitos fundamentais como
elementos centrais do ordenamento
jurídico.
Com efeito, é inegável a
dupla
função
essencial
desempenhada
pelos
direitos
fundamentais nessa nova acepção
do direito, vez que eles funcionam,
internamente, como ponto de
referência
para
o
legislador
infraconstitucional, já que qualquer
ação legiferante que fira seu
conteúdo é passível de ser
declarada
inconstitucional;
e,
externamente,
como
fator
extrajurídico de legitimação do
sistema normativo.42
Ademais,
os
direitos
fundamentais além de servirem
como
verdadeiras
balizas
e
referência para a atuação do poder
público, também se destinam a: a)
conferir,
à
sociedade,
meios
imprescindíveis
para
seu
42
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desenvolvimento justo e digno,
através dos direitos às prestações
sociais; b) blindar os direitos de um
particular contra o outro, mediante
atividades fáticas provenientes da
própria Administração ou através de
normas legais de proteção; c)
organizar vias para que o indivíduo
possa participar diretamente na
reivindicação
das
suas
prerrogativas.43
Deste modo, resta patente a
relevância
que
os
direitos
fundamentais desempenham no
ordenamento jurídico pátrio, tanto
que hoje é amplamente difundido e
aceito
que
tais prerrogativas
representam um conteúdo mínimo
oponível a todo e qualquer grupo
político, seja em razão de
consistirem elementos valorativos
essenciais, seja porque prescrevem
exigências indispensáveis para um
adequado funcionamento de um
procedimento
deliberativo
democrático.44
Assim sendo, o modelo
jurídico em voga impõe que os
direitos fundamentais incorporados
no centro da Constituição – e, por
conseguinte, do sistema jurídico –
tenham eficácia vinculativa perante
todos, regulando tanto a ação dos
particulares
quanto
(e
principalmente) do poder público.
Isso
prova
que
um
pensamento arraigado apenas no
conteúdo positivado do Direito,
como na acepção Positivista, não é
suficiente
para
atender
às
demandas de uma sociedade
complexa
e
plural,
sendo
indispensável
a
valoração
43
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normativa, de modo a conferir maior
densidade
às
normas
principiológicas e aos valores
consubstanciados
nos
direitos
fundamentais.
Um claro exemplo dessa
nova
realidade
é
o
direito
fundamental de acesso à justiça,
cujo conteúdo sofreu também
importantes mudanças com o
advento do Neoconstitucionalismo.
O acesso à justiça é
um tema que certamente merece
um amplo debate, o que está sendo
realizado,
principalmente
nas
últimas décadas, com a égide na
Constituição Federal de 1988,
quando fora assegurado como
direito fundamental em seu art. 5º,
inciso XXXV, que disciplina: “a lei
não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
É
importante
mencionar
que
nesse
novo
paradigma pós-positivista em hoje
se vive, não se pode mais admitir a
compreensão do acesso à justiça
como mero ingresso formal ao juízo,
ou seja, como a possibilidade de o
indivíduo compor o processo. Nessa
antiga concepção, a prestação
jurisdicional do Estado ficava restrita
à reduzida parcela da população,
apenas
aquela
que
poderia
enfrentar os dispêndios e delongas
do processo.
Constatou-se, então, que tal
perspectiva
formal
de
mera
admissão em juízo não atendia aos
anseios sociais e às facetas atuais
do ordenamento jurídico, de forma
que o direito de acesso à justiça, na
condição de direito constitucional
fundamental,
é
compreendido,
agora, pela doutrina brasileira, como
direito de acesso à ordem jurídica
justa45.
45

Os teóricos responsáveis
pela virada na concepção de acesso
à justiça foram Cappelletti e Garth,
em sua obra “Acesso à Justiça”, que
buscaram uma nova abordagem da
aplicabilidade do direito, em que a
efetividade dos direitos ocupe lugar
de maior relevo do que a mera
participação na lide.
Nesse
aspecto,
sua
pesquisa fora voltada para uma
percepção mais social do processo,
superando-se o modelo irreal de um
procedimento a ser decidido apenas
com
bases
nos
argumentos
jurídicos utilizados pelos advogados
das partes, estas que estariam
numa situação de igualdade de
condições
perante
o
Poder
Judiciário. Ao contrário, coube aos
referidos doutrinadores promover
uma verdadeira revolução no
pensamento da época, tentando
fazer com que os operadores do
direito vissem que as regras
processuais têm um propósito social
e que qualquer modificação nos
institutos processuais produz efeito
direito na forma como a lei
substantiva
será
aplicada
e,
portanto,
todo
e
qualquer
regramento processual tem um
respectivo impacto social.
Deste modo, sintetizando a
importância que o direito de acesso
à justiça desempenha não só no
ordenamento jurídico, mas em todo
o sistema social, aludem Cappelletti
e Garth que:
O “acesso” não é apenas um
direito social fundamental, crescentemente
reconhecido;
ele
é,
também,
necessariamente, o ponto central da
moderna
processualística.
Seu
desenvolvimento
pressupõe
um
alargamento e
aprofundamento dos

Teoria Geral do Processo. 26° ed. rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2010.
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objetivos e métodos da moderna ciência
46
jurídica .

Assim sendo, ver-se a
importância do direito de acesso à
justiça, em razão dos relevantes
impactos sociais que produz, na
condição de acesso a uma ordem
jurídica justa voltada para a
efetividade dos direitos.
Noutro aspecto, não se
pode olvidar que o direito de acesso
à justiça também abrange à garantia
aos jurisdicionados de terem uma
técnica processual adequada e
idônea à tutela do seu direito
material, com observância dos
princípios
constitucionais
processuais,
como
o
devido
processo legal e seus corolários.
É que a prerrogativa à
técnica
processual
adequada
configura, nas palavras de Marinoni,
“preocupação mais avançada em
relação ao direito de pedir a tutela
jurisdicional, até porque só pode se
preocupar com técnica processual
idônea quem pode pedir a tutela
jurisdicional”47.
Assim, pode-se perceber
que esse direito de acesso à justiça
se configura em uma das garantias
mais relevantes para a ciência
jurídica moderna, ao passo de sua
importância para a tutela dos
demais
direitos
fundamentais.
Nesse sentido, é papel desse direito
fundamental
viabilizar
que
o
interessado não só exerça seu
direito de ação, de ingressar em
juízo, mas que possa, tanto na
condição de autor quanto réu, obter
uma solução justa e adequada para
a problemática posta em debate.
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Por
conseguinte,
resta
patente a essencialidade do direito
de acesso à justiça para uma
organização justa e democrática do
ambiente social, pois não há que se
falar em sociedade democrática
quando o Estado é incapaz de
garantir o acesso de todos os
interessados a uma ordem jurídica
justa, adequada e efetiva.

4. DA NECESSIDADE
DA TRANSPOSIÇÃO DOS
ENTRAVES AO ACESSO À
JUSTIÇA
Cappelletti
e
Garth48
arrolam alguns obstáculos a serem
transpostos para que se atinja um
nível ao menos desejável de
efetividade de direitos. Conforme
eles alertam, falar em uma
igualdade formal das partes num
processo – a famosa “paridade de
armas” – é, no mínimo, utópica, já
que não se pode sobrepor
totalmente as diferenças entre os
litigantes.
No entanto, o maior grau de
efetividade dos direitos, revelado na
compatibilização das condições das
partes, deverá ser sempre o
elemento norteador, o objetivo
último do Estado, seja na condição
de legislador, seja na atividade
jurisdicional.
Para tanto, mister se faz
que poder público supere certos
entraves para que, então, possa
atingir o nível desejável de
efetividade na concretização dos
direitos.
Nesse
sentido,
os
mencionados
doutrinadores
identificam
alguns
desses
obstáculos
que
devem
ser
transpostos, dentre os quais, são de
48
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48
interesse da presente pesquisa os
seguintes: a) os altos custos
judiciais, que engloba não apenas o
elevado
valor
das
custas
processuais e dos honorários
advocatícios, como também a
demora da prestação jurisdicional,
tornando, para muitas pessoas, a
justiça um objeto inacessível; b) a
diferença das possibilidades das
partes, fazendo com que certos
litigantes tenham vantagens em
detrimentos dos demais.
O custo do processo,
inegavelmente, apresenta-se como
grande empecilho para o acesso à
justiça, na medida em que, para
uma população majoritariamente
pobre – o censo demográfico de
2010 revelou que 25% da
população recebia até R$ 188 e que
metade dos brasileiros percebia
menos do que o salário mínimo
então vigente49 –, poucos são
aqueles que efetivamente podem
arcar com os custos do processo,
que envolve, além das taxas
judiciárias, valores como honorários
advocatícios,
sucumbências,
perícias, dentre outros.
Além disso, não se pode
olvidar dos custos financeiros e
emocionais que a delonga do
processo provoca, fazendo com
que,
muitas
vezes,
partes
economicamente
mais
frágeis
desistam de suas causas ou
celebrem acordos cujos valores
estejam aquém do que efetivamente
teriam direito50.
Noutro aspecto, há outra
grande barreira a ser atravessada,
que diz respeito à diferença, muitas
49
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vezes
abismal,
entre
as
possibilidades
dos
litigantes.
Cappelletti e Garth51 apontam
alguns
fatores
que
indicam
vantagens estratégicas que certas
partes têm em detrimento a outras,
como: a) diferença de recursos
financeiros;
b)
ausência
de
conscientização acerca dos seus
direitos e como obtê-los; e c) a
diferença entre ligantes habituais e
eventuais.
Um dos pontos em que
mais pesa na distinção entre os
litigantes é a questão da diferença
dos seus arcabouços financeiros.
Em primeiro lugar, as pessoas com
um maior poder econômico detêm a
vantagem de poder pagar para
litigar e também podem suportar
melhor a demora processual.
Outrossim,
pessoas
economicamente
fortes
podem
apresentar seus argumentos de
modo mais eficiente, vez que
poderiam contratar advogados mais
caros
e,
em
tese,
mais
especializados e exclusivos.
Além disso, há também a
barreira desencadeada pela falta de
aptidão para reconhecer um direito
e propor uma ação ou sua defesa,
eis que, como elucidam os referidos
autores, as pessoas com maior
poder aquisitivo teriam uma maior
conscientização acerca dos seus
direitos. Tal barreira não é um
problema apenas para os pobres,
mas diz respeito também a outros
extratos da população, pois grande
parte dos brasileiros carece de uma
cultura jurídica básica, possuindo,
destarte, conhecimentos limitados a
respeito de seus direitos e como
fazer valê-los através de um
processo.
Deste modo, é essencial
criar mecanismos para aumentar o
51
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nível de conhecimento do povo no
que se refere à conscientização
acerca dos seus direitos, quais os
meios disponíveis para efetivá-los e
como utilizá-los. Deve-se, então,
promover um acesso à informação e
a educação jurídica da população
em geral, com o fito de facilitar seu
acesso
a
uma
prestação
jurisdicional justa.
Ademais, não se pode
esquecer que tal entrave ainda é
agravado por outras circunstâncias
que dificultam ou, até mesmo,
obstaculizam o acesso à justiça.
Ora, o direito brasileiro encontra-se
pautado
em
procedimentos
complicadíssimos,
consubstanciados em leis com
linguagem
excessivamente
elaborada e técnicas dificultosas;
assim, mesmo com a necessidade
de um causídico para lhes assistir,
muitas vezes, as partes ficam
perdidas ao longo do processo, sem
mencionar a quantidade de pessoas
que sequer tem conhecimento de
suas prerrogativas em virtude da
barreira linguística.
Por outro lado, existe
também
o
grande
mal
do
formalismo exagerado, em que os
operadores do direito se colocam
em um pedestal, distanciando-se
dos litigantes, em razão do uso de
uma
linguagem
tecnicista
e
rebuscada – o chamado “juridiquês”
–, além das formas de tratamento
demasiadamente formais; ademais,
há a questão dos ambientes
judiciais que, em várias ocasiões,
intimidam as pessoas. É inegável
que tudo isso ainda permeia o
cotidiano jurídico do nosso país e
faz com que o litigante se sinta
perdido, como “um prisioneiro num
mundo estranho”52.
52
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Outra barreira verificada
pelos
retromencionados
doutrinadores é a diferença entre o
que
denominam
“litigantes
eventuais” e “litigantes habituais”. É
que se percebe um verdadeiro fosso
entre as partes que frequentam com
habitualidade os bancos da Justiça
e aquelas que nunca ou raramente
adentram no sistema judicial. Esse
maior contato com direito possibilita
que o litigante habitual tenha
maiores vantagens no processo do
que a parte eventual, já que aquela
poderia planejar-se melhor, ter
contato maior com as instâncias
decisórias, diluir os riscos da
demanda por um maior número de
casos, testar estratégias e ter maior
economia de escala, em virtude dos
diversos processos judiciais em que
participa.
Não obstante Cappelletti e
Garth tenham identificados os
referidos obstáculos ao acesso à
justiça na década de 1970, ainda
hoje se observa que eles fazem
parte do cotidiano de diversos
brasileiros.
Ilustrando como estão os
entraves à efetivação dos direitos
no Brasil atualmente, cumpre citar
alguns dados de uma pesquisa em
andamento da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), cujo objetivo é
delimitar,
sistematicamente,
a
confiança da população brasileira
no Poder Judiciário, através do que
se denominou Índice de Confiança
na Justiça no Brasil (ICJBrasil). Os
pesquisadores
da
FGV,
coordenados
pela
Professora
Luciana Gross Cunha, buscam
coletar dados objetivos para medir o
nível de confiança do brasileiro no
Judiciário, verificando se esta é
compreendida como uma instituição
confiável, sob o ponto de vista da
eficiência,
imparcialidade
e
honestidade. E, partindo-se dessas

50
informações, pretendem indicar a
legitimidade do Judiciário e como
esta afeta o desenvolvimento do
país53.
De acordo com o
relatório do quarto trimestre de
2011, a partir dos dados colhidos
por
amostragem,
através
de
entrevistas de 1.550 pessoas
distribuídas por seis Estados e o
Distrito Federal: São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio
Grande do Sul, Pernambuco e
Distrito Federal, verificou-se que o
ICJBrasil para esse período é de 5,3
pontos54.
A
pesquisa
sobre
o
ICJBrasil é realizada a partir de dois
subíndices: (i) um subíndice de
percepção, através do qual é
calculada a opinião da população
sobre a Justiça e a maneira como
ela presta o serviço público, cujo
valor medido nos últimos três meses
de 2011 foi de 3,8 pontos; e (ii) um
subíndice de comportamento, por
meio do qual procura-se identificar a
atitude da população, se ela recorre
ao Judiciário para solucionar
determinados conflitos ou não, cujo
valor, para o mesmo período, ficou
nos 5,3 pontos55.
O mais interessante é
notar a expressiva diferença, quanto
ao comportamento dos brasileiros
em relação ao Judiciário, no tocante
à renda dos entrevistados. É que,
segundo
a
pesquisa,
os
entrevistados que se enquadram na
53
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quarta maior faixa de renda (que
recebem acima de 12 salários
mínimos) são os que responderam
estar mais dispostos a procurar o
Judiciário para solucionar os seus
conflitos – 8,7 pontos –, de modo
diverso, os entrevistados com
menor
renda
apresentaram
subíndice de comportamento de
apenas 8,3 pontos.
Conforme o estudo, as
informações coletadas no quarto
trimestre de 2011 seguem a
tendência, já identificada nos
trimestres anteriores, da falta de
confiança do brasileiro no Judiciário
como instância prestadora de
serviços públicos. A pesquisa
verificou que, para 89% dos
entrevistados,
o
Judiciário
é
moroso, resolvendo os conflitos de
forma vagarosa; para 88% dos
entrevistados, os custos para
acessar o Judiciário são elevados
ou muito altos e, 70% dos
entrevistados, acredita que o
Judiciário é difícil ou muito difícil de
utilizar. O mais estarrecedor é que,
na declaração espontânea sobre o
quanto os entrevistados confiam no
Poder Judiciário, o percentual de
confiança observado fora apenas de
39%.
Todos esses dados revelam
que os entraves identificados por
Cappelletti e Garth ainda fazem
parte da realidade social brasileira,
o que corrobora que o Estado não
vem conseguindo atingir seu
objetivo último de promover a maior
efetividade possível dos direitos,
através da compatibilização das
condições das partes, para que,
enfim, estas possam litigar de forma
igualitária.

5.

CONCLUSÃO

A
partir
da
presente
pesquisa, verificou-se que o direito
brasileiro atravessa período de

51
grandes mudanças, haja vista o
processo de reaproximação entre a
ciência
jurídica
e
a
moral,
movimento que se convencionou
denominar Neoconstitucionalismo.
Dentre as características
mais marcantes desse processo,
pode-se citar a força normativa
adquirida pela Constituição Federal
e a nova importância assumida
pelos direitos fundamentais, que
agora são considerados elementos
centrais do ordenamento jurídico,
cuja função é servir de limitadores
da atuação de particulares e,
principalmente, do poder público.
Um
dos
direitos
fundamentais mais relevantes nesse
processo é o direito de acesso à
justiça, ao passo que é o meio para
a concretização dos demais direitos
e garantias fundamentais, pois,
segundo sua nova acepção, é a
prerrogativa que assegura o acesso
a uma prestação jurisdicional justa.
No entanto, não obstante
seja incontroversa sua relevância no
ordenamento jurídico pátrio, o
presente trabalho demonstrou que
muitos dos entraves à sua
concretização,
delimitados
por
Cappelletti e Garth na década de
1970, ainda se fazem presente no
cotidiano brasileiro.
Diante destes fatos, buscase alertar os operadores do direito e
o
poder
público
sobre
a
necessidade de se superar essas
barreiras, pois, caso contrário,
estar-se violando frontalmente um
direito fundamental dos mais
relevantes e, por conseguinte,
pondo a ordem jurídica do Brasil em
crise, já que se está obstaculizando
grande
parte
da
população
brasileira de ter acesso a uma
ordem jurídica justa, adequada e
efetiva.
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PADRÃO DE DESEMPENHO SEXUAL COMO MEDIDOR DA
QUALIDADE DE VIDA SEXUAL FEMININA
56
Christiane Kelen Lucena da Costa
Maria Bernadete Cordeiro de Sousa57
Ana Cristina da Nóbrega Marinho Torres Leite58

RESUMO
A mulher passa por várias fases durante seu ciclo de vida, sendo muitas vezes,
vivenciada por dificuldades e insatisfações no âmbito sexual as quais tendem a
repercutir na sua qualidade de vida sexual. O estudo objetiva avaliar a
qualidade de vida sexual de mulheres, pois há escassez de registros científicos
que relatem seu o grau de satisfação sexual. Trata-se de um estudo
exploratório com abordagem descritiva e aplicada, tendo como variável o
padrão de desempenho sexual. A amostra formada por 50 mulheres
sexualmente ativas acadêmicas da Faculdade ASPER que participaram
voluntariamente do estudo e tiveram relação sexual nos últimos seis meses.
Para a coleta de dados no período de maio a junho de 2012, utilizou-se o
questionário de avaliação da qualidade de vida sexual feminina (QS-F) que
avalia o desejo e interesse sexual, preliminares, excitação da mulher e sintonia
com o parceiro, conforto na relação sexual, orgasmo e satisfação sexual.
Observou-se que 54% da amostra tem idade entre 20 e 30 anos, sendo em sua
maioria com tempo de vida sexual entre 2 e 5 anos (36%). O resultado da
avaliação, de acordo com o padrão de desempenho sexual, aponta que 38%
têm desempenho sexual bom a excelente, 48% regular a bom, 10%
desfavorável a regular e 4% de ruim a desfavorável. Espera-se que o estudo
subsidie profissionais envolvidos com a problemática, intervindo na melhora da
qualidade de vida sexual.
Palavras-chave: qualidade de vida, sexualidade, desempenho sexual.
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1. INTRODUÇÃO

Abdo et al.[4]. verificaram

A sexualidade é capaz de
influenciar a saúde física e mental
da mulher e pode ser comprometida
por fatores orgânicos, emocionais e
sociais.

A

resposta

determinada
fatores

pela

físicos,

sexual

interação
psicossociais

é
dos
e

familiares e está composta por três
fases: desejo, excitação e orgasmo.
A escassez de conhecimento sobre

em seu estudo que na população
feminina, as principais disfunções
sexuais são ausência de orgasmo
(29,3%) e falta de desejo sexual
(34,6%).

acrescentam
sexuais

da

resposta

sexual,

problemas pessoais e os conflitos
conjugais

são

desencadear
emocionais

capazes

sérios
nas

de

problemas

mulheres

e

conseqüentemente alterar a sua

Estima-se que entre 40 e
45% das mulheres têm alguma
queixa de disfunção sexual [2].As
disfunções sexuais caracterizam-se

até

presença

de

dor

na

expressão e no desenvolvimento do
ciclo sexual, afetando uma ou mais
fases. Quanto mais precocemente
incidir o comprometimento do ciclo,
mais prejudicada será a resposta
sexual e mais complexos serão o
quadro clínico e respectivamente o
prognóstico e tratamento [3].

as disfunções

femininas

estão

mais

relacionamento conjugal.
Para Artileset al5, muitas
mulheres

iniciam

a

experiência

sexual em estado de neutralidade,
sem motivação para estimulação
sexual,

comprometendo

dessa

forma outros aspectos interligados
que causam transtornos de uma
complexa,

considerável

resultando

sobreposição

em
dos

diagnósticos, afetando de maneira
considerável a qualidade de vida
sexual[6].
Levando em consideração

por ausência, excesso, desconforto
ou

que

ainda

psicossociais e a dificuldades de

forma

resposta sexual [1].

autores

fortemente associadas a problemas

a própria sexualidade, sobre a
fisiologia

Os

as citações ora referenciadas, este
estudo objetiva avaliar a qualidade
de

vida

sexual

de

mulheres

sexualmente ativas e se justifica
pela

escassez

de

registros

científicos que relatem sobre o grau
de satisfação sexual em mulheres.
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2. MATERIAL E MÉTODO

pacientes avaliadas. O QS-F avalia

Trata-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva e aplicada. A
amostra formada por 50 mulheres
sexualmente ativas acadêmicas da
Faculdade ASPER que participaram

o

desejo

Observando
éticos

de

os

pesquisa

aspectos
em

seres

humanos, preconizado na resolução
no. 196/96 de 10 de outubro de
1996 do Conselho Nacional de
Saúde do MS, capítulo II, foram
asseguradas aos participantes do
estudo,

informações

sobre

os

objetivos da pesquisa, o anonimato,
a privacidade, o livre consentimento,

sintonia com o parceiro, conforto na
relação

sexual

e

orgasmo

e

satisfação sexual.
O resultado da avaliação é de
acordo

com

o

padrão

de

liberdade

de

desistir

da

pontos bom a excelente; 62 - 80
pontos regular a bom; 42 - 60
pontos desfavorável a regular; 22 40 pontos ruim a desfavorável; 0 20 pontos nulo a ruim. Para se obter
o resultado, calcula-se:
- Somar os pontos atribuídos a cada
questão (Q), subtrair 5 pontos da
questão 7 e multiplicar o total por 2:
2 x (Q1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5 + Q
6 + [5-Q 7] + Q 8 + Q9 + Q 10)]
Os dados foram analisados

participação em qualquer momento,
sem

sexual,

desempenho sexual, onde: 82 - 100

meses.

a

interesse

preliminares, excitação da mulher e

voluntariamente do estudo e tiveram
relação sexual nos últimos seis

e

prejuízos

para

a

sua

assistência. Estes aspectos foram
observados através da carta de

coleta

de

dados

versão

foi

realizada nos mês de maio e junho

destes,

3. RESULTADOS
As disfunções sexuais de
desejo se manifestam pelo desejo

qualidade de vida sexual feminina

sexual inibido e podem ser de

Sexual

avaliação

partir

da

(Quociente

de

A

elaborou-se gráficos e tabelas para

de 2012 através da aplicação do
Questionário

20.0.

melhor explanação dos resultados.

consentimento livre e esclarecido.
A

através do programa Excel e SPSS

–

Versão

etiologia psicogênica ou orgânica.

Feminina: QS-F) com perguntas

Para esse diagnóstico, valoriza-se a

referentes

idade,

à

sexualidade

das

a

forma

de

início

da
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disfunção, a condição de saúde geral do indivíduo e a fenomenologia.
A sexualidade de um indivíduo pode ser fortemente afetada pelo ambiente
sociocultural e religioso em que ele se insere.
Para Abdo e Fleur3, alguns fatores são importantes para se avaliar a
qualidade de vida sexual como a idade da mulher e a sua experiência sexual,
ou seja, mulheres jovens ou principiantes costumam apresentar dificuldades
para relaxamento e lubrificação, o que é bastante compreensível e isso não
significa disfunção, enquanto não houver experiência sexual suficiente. A
Figura 1 mostra a distribuição da amostra segundo a faixa etária e verifica-se
que mais de 50% é representada pela idade de 20 a 30 anos.

Figura 1. Distribuição da amostra segundo a faixa etária

Conforme mencionado, outro fator relevante além da idade é a
experiência sexual. Assim, a Figura 2 representa o tempo de vida sexual ativa.
Observa-se que a maioria das participantes relatou ter vida sexual ativa há
mais de 2 anos e menos de 5 anos. E, ainda se verificou um percentual
significativo de mulheres que não quiseram ou não souberam responder o
tempo de vida sexual.
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Hatzichristouet al7 explicam que a sexualidade é um processo amplo e
muitas vezes complexo. Projeta-se no corpo todo, não se limitando aos órgãos
sexuais ou ao ato sexual, mas também abordando amplamente o complexo
biopsicosociocultural da função sexual humana que depende de nossa cultura
a

qual

diferencia

a

sexualidade

masculina

da

feminina.

Sem dúvida esta diferença tornou-se ainda mais notória após a
emancipação

da

mulher,

como

também

com

o

advento

da

pílula

anticoncepcional a qual vem contribuindo, nos últimos anos para a liberdade de
prazer. Esta não é vista como um problema, visto que se hoje o sexo feminino
tem dificuldades sexuais, essas eram múltiplas quando faltava a liberdade.
FIGURA 2. Distribuição da amostra de acordo com o tempo de vida sexual ativa.

A questão sexual desempenha um papel fundamental na saúde, tanto
para o sexo feminino quanto para o masculino. Uma melhora na vida sexual vai
refletir na autoestima, relação social, confiança, personalidade, segurança, bom
relacionamento com o parceiro [8].
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Segundo a Figura 3, quase 50% das mulheres avaliadas apresentaram a
qualidade de vida sexual regular a bom, porém mais de 10% referiram
desfavorável a regular.
Os exercícios fisioterapêuticos auxiliam muito as mulheres no ato sexual.
Pois, com esses exercícios, fica cada vez mais próximo de se chegar ao
orgasmo para as mulheres que apresentam a disfunção anorgámica, e, as que
não apresentavam dificuldade alguma, relatam que os orgasmos passaram a
ser mais intensos e em maior número.
Bo e Sherburn9 complementam que a avaliação da musculatura do
assoalho pélvico é de suma importância na seleção do tratamento apropriado
para a disfunção sexual.
FIGURA 3. Distribuição das mulheres avaliadas segundo a qualidade de vida sexual (QS-F).
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4. CONCLUSÃO
Falar

em

mulher

e

sexualidade é falar de um problema
que ainda não foi solucionado,
apesar

de

toda

liberdade

e

conquistas adquiridas ao longo dos
anos. Junto à questão culturalsexual

ainda

sexualidade

se
é

sabe

um

que

dos

a

mais

significantes aspectos formadores
da

personalidade

humana

e

compreende a maneira como cada
pessoa expressa e recebe afetos,
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DORES OSTEOMUSCULARES EM PROFISSIONAIS DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
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Ana Cristina da Nóbrega Marinho Torres Leite60
Christiane Kelen Lucena da Costa61

RESUMO
Esse estudo objetivou analisar a frequência de dores osteomusculares entre
trabalhadores de uma instituição de ensino superior e relacionar com variáveis
sociais e ocupacionais. Quanto aos métodos, tratou-se de um estudo
observacional de corte transversal e de abordagem quantitativa, desenvolvido
com trinta funcionários de uma faculdade privada a partir da coleta de dados
sociais e ocupacionais. Para analisar os dados, foi utilizada a estatística
descritiva. Os resultados mostraram que do total de indivíduos estudados, na
sua maioria eram mulheres e as mesmas apresentaram 43% de dores na
região lombar, e os homens, na sua maioria (13% relataram que as dores eram
na região cervical). Com relação a idade, 30% relataram, na sua maioria,
apresentar dor na região da coluna lombar e 33% da amostra estudada com
sobrepeso, de cor branca e que trabalham na posição sentada referiram dor na
cervical. Conclui-se que as queixas de dores osteomusculares são frequentes
entre o trabalhador de ensino privado e que estas dores se acentuam de
acordo com o aumento de peso, idade avançada e posição de trabalho,
tornando-se necessário que os mesmos sejam orientados nas execuções de
suas atividades laborais.

Descritores: Dor, Transtornos traumáticos cumulativos, Saúde do trabalhador.
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1. INTRODUÇÃO

Para evitar que o trabalhador

A problemática da saúde do

seja acometido por uma L.E.R,

trabalhador, no Brasil,emergiu a

torna-se

partir da década de 80, após

adequadas

denúncias

treinamentos

e

reinvidicações

de

necessário
de

condições

trabalho

com

e

materiais

sindicatos sobre a situação de

necessários para o perfeito bem

saúde

estar do trabalhador, os quais, uma

dos

principalmente
lesões

por

(LER)

trabalhadores,
com

relação

as

vez

realizados,

diminuirão

o

esforços

repetitivos

processo de adoecimento(Maciel et.

ou

distúrbios

al., 2006). Assim, é de fundamental

osteomusculares relacionados ao

importância

trabalho(DORT) (Mendes, 2004).

trabalho saudável para ser mantido

A LER/DORT, sendo uma

o

bom

um

ambiente

estado

de

de

saúde

do

(Martins,

2008).

Há

síndrome patológica do sistema

trabalhador

músculo-esquelético relacionada ao

diversos

trabalho, apresenta uma etiologia

interferir na saúde do trabalhador

complexa

como:

e

multifatorial,

fatores

poluição

caracterizando-se pela ocorrência

sobrecargas

de

excessivas

sintomas

tais

como

dor,

que

podem

do

ambiente,

físicas,

jornadas

e

desgastantes

desconforto, sensação de peso,

geram

fadiga, podendo evoluir para uma

exercendo reflexos no rendimento,

incapacidade funcional temporária

sonolência,

ou permanente (INSS, 2003).

dificuldades cognitivas, diminuição

Atualmente, esta síndrome

fadiga

em

que

falta

demasiado,

de

atenção,

de reflexos e perda na força de

transformou-se em um dos grupos

vontade,

podendo

gerar

de doenças mais polêmicos e de

osteomusculares(IIDA, 2005).

danos

difícil controle no Brasil e no mundo,

Tais distúrbios se manifestam

tornando-se um sério problema de

por sintomas diversificados, como

saúde pública e de economia, pois

dor, dormência, fadiga muscular,

afeta

alterações

trabalhadores

variadas

áreas

das

mais

profissionais

(CIARLINI et. Al., 2005).

áreas

de

afetadas,

desatenção

e

sensibilidade
bem

como

irritabilidade

nas
a
que

interferem na produtividade laboral
dos

indivíduos,

estes

distúrbios
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relacionados com o trabalho afetam

quantitativa. Com base nos seus

os indivíduos de maneira desigual,

objetivos

uma vez que estão diretamente

qualificado como do tipo explorativo,

associados

pois como afirma (Gil, 2002), o

às

exigências

dos

gerais,

processos laborais a que estão

mesmo

submetidos

proporcionar

e

aos

enfrentamento

meios

que

de

“tem

pode

como

maior

ser

objetivo

familiaridade

cada

com o problema, com vistas a torná-

coletividade desenvolve para a sua

lo mais explicito ou a constituir

execução (Carvalho;Felli; 2006).

hipóteses”.

De acordo com a literatura
Nacional,

há

uma

carência

de

A pesquisa foi realizada em
uma instituição de ensino superior.

estudos científicos relacionados às

Durante

queixas de dores osteomusculares

possível

(Carvalho

2006;

relacionados às condições podem

Delcoret. al., 2004) correlacionados

influenciar no comportamento dos

à profissão específica, como por

funcionários, de um modo geral.A

exemplo, a classe de trabalhadores

faculdade dispõe de vários setores

de uma Faculdade que constitui um

climatizados, assim denominados:

importante ambiente, o qual sofre os

recepção,

impactos das mudanças políticas,

coordenação, sala dos professores,

tecnológicas

entre outros.

e

Alexandre,

e

econômicas

decorrentes da globalização.

a

realização

observar

desta

que

secretaria,

foi

fatores

biblioteca,

A amostra de estudo foi

Diante disso, o objetivo desse

composta por 30 profissionais que

estudo foi analisar a frequência de

trabalhavam em uma instituição

dores

entre

superior, onde os mesmos foram

trabalhadores de uma instituição de

constatados e esclarecidos sobre os

ensino superior e relacionar com

objetivos e a metodologia a ser

variáveis sociais e ocupacionais.

aplicada. A participação ocorreu de

osteomusculares

forma livre apenas movida pela

2. METODOLOGIA

motivação relacionada ao assunto

A pesquisa compreendeu um
estudo
analítico

descritivo,
com

transversal

e

abordagem

da pesquisa. A seleção da amostra
foi relacionada com a presença
características

mais

significativas
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associadas

ao

problema

a

investigado.

contendo

perguntas

abertas

e

fechadas.

Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro

Universitário

de

João

3. RESULTADOS
Foram incluídos no estudo

Pessoa – Unipê sob o Parecer n°
(05147512.6.0000.5176)
desenvolvido

e

seguindo

as

orientações da Resolução 196/96

os

dados

foram

digitados em arquivos específicos
criado no programa Epi- Info 2000
para Windows, gerando-se assim
um

banco

de

posteriormente
análise

dados

que

utilizado

estatística

através

8 do sexo masculino, com a maior
concentração na faixa etária de 31 a
40 anos. Os resultados mostraram

do Conselho Nacional de Saúde.
Todos

22 trabalhadores do sexo feminino e

foi
para
do

programa SPSS. Para à análises
estatísticas foi utilizada a estatística
descritiva para realizar a associação

que

80%

apresentaram

dos

trabalhadores

queixa

de

dor

osteomuscular (Tabela 1), e que na
sua

maioria

(FIGURA

eram
1)

mesmasapresentaram

mulheres
e

as

43%

de

dores na região lombar, e os
homens,

na

sua

maioria

13%

relataram que as dores eram na
região cervical. (FIGURA 2).

entre variáveis foi utilizado o teste
Qui-quadrado.
A

coleta

de

dados

foi

Figura 1: Distribuição quanto ao
sexo
referente
à
trinta
trabalhadores da Instituição

realizada em horário regular de
trabalho, sem qualquer ônus para o
trabalhador em forma de salário ou

FEMININO

MASCULINO

acréscimo de horas, foram incluídos
alguns trabalhadores, pois os outros
estavam de férias, no período de

SEXO

Agosto e Setembro do ano de 2012,
após a leitura, assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido,
logo

após

questionário

foi

aplicado

um

semi-estruturado

0

10

20

30

64
chance de o indivíduo apresentar
dores
Tabela 1: Distribuição percentual
por queixa de dor no último ano.

osteomusculares

aumenta

geometricamente a uma razão de
1,01 a cada ano de idade.Já no
estudo de Silva, et. Al., (2004)

QUEIXA DE SIM
DOR NO
ÚLTIMO ANO

encontraram a faixa etária entre 50

%

e 59 anos de idade como a de maior
risco para a ocorrência de dor
lombar crônica em uma população

SIM

24

80

NÃO

6

20

TOTAL

30

100

adulta. Apesar disso, a literatura
pesquisada converge no sentido de
que

o

envelhecimento funcional

precoce não está necessariamente
associado
Figura 2: Distribuição quanto ao
gênero e frequência de dores
osteomusculares referentes à
trinta trabalhadores de uma
instituição superior.

à

idade

cronológica

(MACEDO;BLANK; 2006).
A associação entre sintomas
osteomusculares e sexo também
está demonstrada neste estudo com
uma

20

COLUNA CERVICAL

diferença

estatisticamente

significativa, predominando no sexo
feminino, principalmente em nível
lombar. Essa prevalência maior no

0
MASCULINO

sexo

FEMININO

feminino

encontrada

como

também

foi

resultado

de

outros estudos (BRANDÃO; et. Al.,
2005).
As LER/ DORT acometem

4. DISCUSSÃO
Este
associação

estudo

muito mais as mulheres que os
encontrou

significativa

entre

ocorrência de dor osteomuscular
idade avançada. No estudo de
Costa; et. Al., 2003 realizado com
motoristas de ônibus, mostrou que a

homens,

fato

que

pode

ser

explicado por vários fatores, entre
eles,que

as

mulheres

presentes

nas

ocupações

estão
mais

prevalentes, referentes a tarefas
mais monótonas e repetitivas e,
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ainda, que a diferença de massa

tronco e, muitas vezes, utilizada de

muscular, composição corporal e

forma inadequada pela má postura

tamanho das mulheres em relação

e carregamento de pesos.

aos homens pode representar, para

Nas

pesquisas

aqui

esse grupo, um fator de risco

apresentadas, observou-se que a

predisponente

região de maior prevalência de

da

sintomatologia

dolorosa (MACIEL; et. al., 2006). Foi

sintomas

osteomusculares

é

também constatado, em um estudo

sempre a coluna, em especial a

com trabalhadores de escritório, que

lombar.

as mulheres apresentaram uma
maior

probabilidade

de

relatar

5. CONCLUSÃO

sintomas osteomusculares do que

As

os homens (Pinheiro; et. Al., 2006).
Com

relação

às

regiões

vêm

dores

osteomusculares

acometendo

um

grande

anatômicas onde predominam os

número de trabalhadores, e devido

sintomas

a

osteomusculares,

constatou-se

o

predomínio

de

esse

quadro

preocupante

é

necessário que os profissionais da

frequência das queixas na região

saúde,

lombar comparativamente, o estudo

fisioterapeuta, promova trabalhos de

realizado por Gurgueira, et. al.,

conscientização

2006, confirma a maior queixa sobre

dessas

a região a lombar. Já em outro

esqueléticos, possibilitando a esses

estudo,

trabalhadores

com

indústria

profissionais

têxtil,

as

da

maiores

em

cervical e torácica(Maciel; et. al.,

das

2006).

são:realizar
lombar,

foi

o

prevenção
músculo-

um

mobiliário

adequado, reeducando quanto aos
mesmos

região

para

afecções

frequências de queixas estavam na

Na

específico,

ergonomicamente.

atividades

promoção

mais

Uma

realizadas,

programas

de

saúde

com

capacitados

para

da

verificada associação em relação ao

profissionais

sexo, predominando, no feminino,

instruí-los quanto à realização de

esses

pausas

dados

demonstram

a

durante

a

jornada

de

importância da região lombar para o

trabalho, incentivar a prática regular

trabalho, por ser uma região de

de

sustentação do corpo e rotação do

implantação da ginástica laboral

exercícios

físico,

até

a
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deve ser uma meta a diminuição
dos

índices

de

dores

nos

trabalhadores.
Com base nos resultados
apresentados, conclui-se que as
queixas de dores osteomusculares
são frequentes entre o trabalhador
de ensino privado e que estas dores
se acentuam de acordo com o
aumento de peso, idade avançada e
posição de trabalho, tornando-se
necessário que os mesmos sejam
orientados nas execuções de suas
atividades

laborais

trabalhadores

e

que

avaliados

os

sentem

dores de coluna vertebral nos dois
segmentos (cervical e com maior
predominância na lombar) e que
influencia

no

seu

rendimento

profissional. O posicionamento é
inadequado a sua postura e as
dores são comuns tanto no ano
como na semana.Os resultados da
presente

pesquisa

confirmam

a

necessidade de novos estudos para
que

seja

possível

um

aprofundamento nas abordagens e
soluções
contribuindo

para
assim

problemática,
para

melhor

avaliar as tendências aqui relatadas.
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